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D
at voormalig Brits premier Tony Blair
tot speciale gezant voor het Midden-
Oosten werd gebombardeerd door

het Kwartet, vonden wij op zich al tamelijk
opmerkelijk. Maar nu is ook Tzvi Hefetz,
de voormalige Israëlische ambassadeur in
London, aangesteld tot zijn voornaamste
adviseur. Blair was immers op zoek naar
iemand die hem kon helpen om een beter
inzicht te krijgen in de interne Israëlische
politiek en in veiligheidszaken van de regio
in het algemeen. De benoeming werd voor-
af goedgekeurd door de Israëlische premier
Ehud Olmert en de minister van
Buitenlandse Zaken, Tsipi Livni. Ze verwach-
ten als bemiddelaars in het Palestijns-
Israëlisch vredesproces effectief als objectie-
ve spelers beschouwd te worden!? 

V
olgens een Deense documentaire is de
sociale kloof in Groenland groter dan
in de Verenigde Staten. De Inuit-bevol-

king kampt met zware sociale problemen:
geweld, seksueel misbruik en verwaarlozing
van kinderen zijn er dagelijkse kost. Een
derde van de gezinnen kampt met alcohol-
problemen en een tiende van de bevolking
is ronduit arm. Van alle jongeren onder-
neemt een kwart een zelfmoordpoging.
Zeventig procent van de scholieren stopt
voor het hoger middelbaar. Maar de
Groenlandse politici voelen zich allerminst
verantwoordelijk. Integendeel de sociaal-
democratische premier Hans Enoksen liet
zelfs de volgende commentaar optekenen:
“Wie zware sociale problemen heeft, is daar
ook zelf verantwoordelijk voor”.

D
e VS is de grootse gevangenisnatie
zegt Human Rights Watch. Volgens de
statistieken van het Amerikaanse

departement van Justitie zitten er in de
Verenigde Staten meer mensen in de gevan-
genis opgesloten dan in om het even welk
ander land. De gepubliceerde cijfers tonen
aan dat er eind 2006 in de Verenigde Staten
2,25 miljoen mensen achter de tralies zaten,
meer dan ooit tevoren. Daarmee zijn er in
de VS op 100.000 inwoners 751 gedetineer-
den. Dat is duidelijk meer dan bijvoorbeeld
in Libië ( 217), Iran (212) of China (119). Sedert
1975 is het aantal gedetineerden in de VS
met 500 procent gestegen, en is de VS de
leidende natie wat de gevangenispopulatie
betreft. (Human Rights Watch)

0
nderzoek naar de 20 grootste bewape-
ningsprojecten van Groot-Brittannië
toont aan dat ze veel duurder uitko-

men dan voorzien. Het blijkt dat ze 10% van
de totale jaarlijks defensiebegroting (!)
boven hun budget gaan. De grootste schul-
digen zijn de Type-45 destroyer en de Astute
duikboot met nucleaire aandrijving. In dit
onderzoek werden bovendien bepaalde
grote projecten niet eens opgenomen: vier
landingsschepen waarvan geweten is dat
het programma nu 80% meer uitgaven
vergt dan oorspronkelijk begroot; het Airbus

militair transportvliegtuig A400(M), en het
uitrustingsprogramma Future Rapid Effects
Systems lopen enorme vertraging op. Ook
het Eurofighter project -dat nu Typhoon
heet- is niet opgenomen in het rapport,
naar verluid omdat de kosten geheim moe-
ten worden gehouden omwille van commer-
ciële vertrouwelijkheid. (the Guardian
Weekly)

P
rojectontwikkelaar en miljonair David
Abrahams schonk de partijkas van het
Britse Labour meer dan 650.000 Britse

pond via tussenkanalen. Hij deed dat “niet
uit geheimdoenerij, of in een poging de wet
te omzeilen, maar uit de zorg voor anonimi-
teit”. De zaak leidde intussen tot het ont-
slag van de partijsecretaris, Peter Watt,
wegens niet nakomen van wettelijke ver-
plichtingen. David Abrahams valt in zijn ver-
dediging ook de fondsenwerver van premier
Gordon Brown, Jon Mendelsohn, aan. Ook
fractieleidster Harriet Harman staat onder
druk. Ze zou 5000 Britse pond hebben
gekregen uit kringen rond diezelfde David
Abrahams. Daarbij komt nog dat Harman
‘vergeten was’ een lening van 40.000 pond
voor haar campagne aan te geven bij de ver-
kiezingscommissie. Ook de vice-minister van
Pensioenen, Peter Hain, moest toegeven een
aantal schenkingen niet te hebben aange-
geven.
(the Guardian Weekly)

M
arketeer van het jaar, Peter
Vandermeersch, hoofdredacteur
van De Standaard: “Ik denk dat ik

De Standaard op twee gebieden veranderd
heb. Op de eerste plaats inhoudelijk. De
krant is verbreed, minder saai. Op de tweede
plaats, de manier waarop de krant naar bui-
ten komt. De communicatie met de lezer, de
marketingacties. Ik ben er fier op dat, als ik
hier ooit wegga, ik muren afgebroken heb.
De muur tussen de redactie en de commer-
ciële mensen die op de lezersmarkt werken,
is weg. Ik heb ervoor gezorgd dat zij in het
hart van de redactie zitten.” Gaandeweg
hebben de twee groepen, die normaal in de
pers als kat en hond tegenover elkaar staan,
met elkaar leren werken in wat
Vandermeersch een WAT-relatie noemt, wor-
king apart together. De vrees bij redacties is
immers dat de commercie zal bepalen wat
er in de krant komt. “Toen ik de marketing
op de redactie heb gebracht, heb ik de lezer
op de krant gebracht. Zal de lezer hoofdre-
dacteur worden? Nee, maar we doen het
wel allemaal voor die lezer”, aldus
Vandermeersch. En wij, naïevelingen, dach-
ten dat het om de kwaliteit van de informa-
tie ging.
(www.stichtingmarketing.be)

D
e handel in emissierechten van
opwarmingsgassen draait nu zo rond
de 30 miljard dollar. De belangstelling

voor klimaatverandering komt dan ook
steeds meer uit onverwachte hoek.
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Cambodja: Het proces tegen de Rode Khmer

Afrika: Ivoorkust

Azië: Nepal’s haperende vredesproces

Bijvoorbeeld, in het perscommuniqué van
de World Development Movement staat te
lezen dat “de grootste NGO delegatie in de
klimaatonderhandelingen van Bali (3-14
december 2007) gevormd werd door de
International Emissions Trading Association,
de internationale vereniging voor emissie-
handel. Deze Association telde er 336 verte-
genwoordigers met advocaten, financiers,
emissiehandelaars, consultants en experten
rond emissiehandel van ondernemingen
zoals Shell. Deze Association maakte 7,5%
uit van de 4483 vertegenwoordigers van
Niet-Gouvernementele Organisaties bij de
VN klimaatonderhandelingen.
Hiertegenover zijn de grote milieu-organi-
saties zoals World Wide Fund For Nature
(WWF) (2%) en Greenpeace (1,6%) maar
kleine broertjes.

T
oen de Amerikaanse president G. W.
Bush eind november op bezoek was
in Italië, had hij een gevolg bij zich

van 850 personen om zijn veiligheid te
garanderen. Bij zijn bezoek aan Albanië
moest het parlement in Tirana eerst een
wet aannemen waardoor 500 ont-
scheepte US mariniers “geweld mochten
gebruiken overeenkomstig elke eventu-
ele bedreiging”. De Republikeinse Garde
van Albanië, die normaal gezien in moet
staan voor de veiligheid van elk staatsbe-
zoek, moest volledig ontwapend worden.
Alleen de Amerikaanse geheime dien-
sten mochten gewapend zijn. Naar aan-
leiding van dit bezoek vergeleek de
Italiaanse pers deze veiligheidsmaatre-
gelen met die van de Romeinse keizers
toen die hun veroverde gebieden gingen
bezoeken. De Albanese pers titelde iro-
nisch: “Geachte Amerikanen, we vragen u
ons land te komen bezetten”.
(Afrique Asie, décembre 2007)

Foto: Koerden, Nick Hannes
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DOSSIER: AFGHANISTAN

NIEUWJAAR

Nog wat onwennig
kleurt de morgen
de eerste dageraad.
Stilte sluimert als
een ongekend gebed
tussen de golven 
van het licht.
Aarzelend bekleedt
het nieuwe jaar zich
met het wit van vrede.

Jozef Vandromme
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Vandaag (8/12) is de twintigste ver-
jaardag van het INF-verdrag
(Intermediate range Nuclear Forces
Treaty), over de afschaffing van
nucleaire middellangeafstandsraket-
ten. Het historische verdrag tussen
de Verenigde Staten en de toenmali-
ge Sovjet-Unie werd op 8 december
1987 door president Ronald Reagan
en secretaris-generaal Michail
Gorbatsjov ondertekend in
Washington. Het INF-verdrag kwam
tot stand na jaren van hoogspanning
tussen de VS en de Sovjet-Unie. (...)
De kruisraketten hadden gezorgd
voor de grootste massademonstra-
ties ooit in onze westelijke hoofdste-
den. (...)

PPOOLLIITTIIEEKK DDOOEELL

(...)
Jammer genoeg gaf de NAVO geen
vervolg aan de acties van Rusland in
de jaren 1990 en bleven er
Amerikaanse tactische kernwapens
gestationeerd in verscheidene NAVO-
lidstaten: België, Duitsland,
Griekenland, Italië, Nederland, Turkije
en Groot-Brittannië. De VS zijn daar-
mee de enige kernwapenstaat die kern-
wapens op het grondgebied van niet-
kernwapenstaten heeft opgesteld. Voor
velen is dat strijdig met de geest van de
artikelen 1 en 2 van het nucleaire Non-pro-
liferatie Verdrag (NPT).

Veel van deze kernwapens voor de
middellange afstand zijn militair verou-
derd. Vanwege hun kleine bereik kunnen
zij alleen doelen binnen de nieuwe lidsta-
ten van de EU bereiken. Het lijkt er op dat
ze geen militair, maar vooral een politiek
doel dienen.

Rond deze kernwapens wordt politiek
erg geheimzinnig gedaan. Het officiele
beleid van de NAVO is dat Kamervragen
over de aanwezigheid van kernwapens op
ons grondgebied „bevestigend noch ont-
kennend” worden beantwoord. Dit maakt
het natuurlijk erg moeilijk, zo niet onmo-
gelijk, om een eerlijk democratisch debat
te voeren.

VVEERRPPLLIICCHHTTIINNGG

Een internationaal onderzoek van
Greenpeace in 2006 toonde aan dat het
publiek in de zes betreffende NAVO-lan-
den zich niet bewust is van de aanwezig-
heid van kernwapens op hun grondge-
bied. Dit terwijl het publiek regelmatig

door de media wordt gealarmeerd over
kernwapengevaren in Irak, Noord-Korea of
Iran. Hetzelfde onderzoek van Greenpeace
toonde aan dat zodra mensen weet heb-
ben van de aanwezigheid van
Amerikaanse kernwapens op hun grond-
gebied, een grote meerderheid wil dat
deze worden teruggetrokken.

Op 8 juli 1996 besliste het
Internationale Gerechtshof (ICJ) in Den
Haag dat er een wettelijke verplichting
bestaat om in goed onderling vertrouwen
te onderhandelen over kernontwapening
in al haar aspecten. Het ICJ verwees hier-
bij duidelijk naar artikel 6 van het Non-
proliferatie Verdrag. Dit verdrag, dat door
188 staten is ondertekend, beperkt zich
immers niet alleen tot het proberen ver-
hinderen van de verspreiding van kernwa-
pens naar landen zoals Iran. Het NPT ver-
plicht de kernwapenstaten ook om volle-
dige kernontwapening na te streven.
Volgens artikel 6 bestaat er “een verplich-
ting om te goeder trouw te onderhande-
len en om nucleaire ontwapening in al
haar aspecten tot stand te brengen.”
Het gebrek aan bereidheid van de kernwa-
penstaten om te onderhandelen over een
verdrag dat kernwapens verbiedt, is frus-
trerend voor vele regeringen.
Decennialang heeft de Algemene

Vergadering van de Verenigde
Naties kernontwapeningresoluties
met grote meerderheden goedge-
keurd. De VS, Israël, Frankrijk en
Groot-Brittannië hebben zich echter
altijd verzet tegen dit streven naar
een volledige kernontwapening.

BBEEVVRRIIJJDDEENN

Op 15 januari 1986 stelde Gorbatsjov
voor om alle kernwapens, inclusief
de INF-raketten in Europa, te verbie-
den tegen het jaar 2000. Dit voor-
stel werd afgewezen door de VS.
Nochtans, twintig jaar later, op 4
januari 2007, riepen Henry Kissinger,
Sam Nunn, William Perry en George
Schultz in de Wall Street Journal op
tot een volledige kernontwapening.
Zij vragen om dringend werk te
maken van een kernwapenvrije
wereld. Zij beschouwden nucleaire
afschrikking aanvaardbaar tijdens
de Koude Oorlog, maar vandaag vin-
den ze dit achterhaald en zelfs een
toenemend gevaar.
Op de twintigste verjaardag van het
INF-verdrag is het onze taak prakti-
sche stappen te zetten naar het doel

van de ”2020 vision campaign”, die door
Tadatoshi Akiba, de burgemeester van
Hiroshima, is gelanceerd en nu al door
meer dan 1800 burgemeesters wereldwijd
wordt gesteund: de wereld tegen 2020
van kernwapens bevrijden.

De NAVO-landen België, Groot-
Brittannië, Duitsland, Italië, Nederland en
Turkije hebben plaatsing van VS-kernwa-
pens op hun grondgebied toegelaten. Het
NAVO-lidmaatschap verplicht hier echter
niemand toe. Griekenland bijvoorbeeld
verwijderde in 2001 de Amerikaanse kern-
wapens van zijn grondgebied.

Laten we de laatste resten uit de
Koude Oorlog opruimen door de buiten-
landse kernwapens op het grondgebied
van niet-kernwapenstaten te verwijderen.
Dit schept een mogelijkheid voor de NAVO
om een nieuw defensiebeleid te kiezen
zonder verdere afhankelijkheid van kern-
wapens.

ondertekend o.a. door de burgemeesters
van gemeenten met een kernwapenbasis:
dr. J. W. Kersten, (Uden, Nederland) Stefano
Del Cont,(Aviano,Italië), Anna Giulia
Guarneri (Ghedi, Italië) Theo Kelchtermans
(Peer, België) Heinz Onnertz (Kreis
Vulkaneiffel, Duitsland), Vedat Karadag
(Incirlik, Turkije) 

■

kernbommen vs het land uit

0pen brief van Mayors for Peace 
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8 december 2007, twintig jaar na de onderte-
kening van het Intermediate range Nuclear
Forces Treaty, dat de kruisraketten uit
Florennes weghaalde, brachten we een
bezoek aan het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Minister De Gucht zelf, kon er niet bij
zijn wegens de onvoorspelbare politieke
agenda van de regeringsvorming.

Met ‘Abolition 2000 Belgium’ grepen we
deze verjaardag aan om nog maar eens te
pleiten voor de terugtrekking van de B-61
atoombommen uit Kleine Brogel. Dat deden ook 5 burgemees-
ters van verschillende Europese gemeenten waar de NAVO-
kernwapenbasissen gelegen zijn in een gemeenschappelijke
open brief. Inderdaad, volgens Hans Kristensen van de
Federations of American Scientists liggen er 50 VS kernbom-
men in Aviano, 40 in Ghedi (beide in Italië), 20 in Kleine Brogel
(België), 20 in Uden (Nederland), 20 in Büchel en 130 in
Ramstein (Duitsland), 90 in Incirlik (Turkije) en 110 in
Lakenheath (Engeland). De VS zijn de enige kernwapenstaat
die haar kernwapens op het grondgebied van andere landen
ontplooit. “Terwijl er geregeld alarmerende berichten komen
over het kerngevaar van Irak, Noord-Korea of Iran, leeft de ver-
meend goed geïnformeerde Westerse publieke opinie in onwe-
tendheid over de destructieve kracht van duizenden potentiële
Hiroshima’s in de eigen tuin”, aldus de burgemeesters1.

Ze menen in hun brief (zie Le Soir 8 december 2007 en op
www.vrede.be) dat 20 jaar na de ontwapening en vernietiging
van de middellange afstandsraketten, de tijd is gekomen om
de NPT-verplichting (Nucleaire Non-proliferatie Verdrag) voor
een totale kernontwapening te realiseren.

De vertegenwoordiger van de minister gaf ruiterlijk toe dat
het geen goede tijden zijn voor de kernontwapening. We
wezen ook op de schrapping uit de voorlopige deelakkoorden
van oranje-blauw (intussen wellicht voorgoed begraven?) van
referenties naar de resoluties van Kamer en Senaat van 2005,
die een aantal maatregelen hieromtrent vragen. Volgens onze
gegevens zou precies Karel De Gucht deze schrapping hebben
gewild. De vertegenwoordiger van de minister zei hier niet
over ingelicht te zijn, maar speculeerde op een mogelijke for-
mulering die ons land diplomatiek klem zou zetten. Hij beloof-
de ons het definitieve antwoord hierop later door te spelen.

Op de vraag waarom België zich laatst onthield bij de
stemming van resolutie 17 in het Internationaal
Atoomagentschap (IAEA) over een kernwapenvrij Midden-

Oosten, reageerde hij door te zeggen dat
België zich wel onthield, maar toch een voor-
stander is van een kernwapenvrij Midden-
Oosten. Als bewijs vermeldde hij dat ons land
zopas voor gestemd had bij een resolutie
hierover in de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties. In de IAEA heeft België zich
samen met alle andere EU-lidstaten echter
wel onthouden (behalve Ierland) omdat de
“resolutie het technische niveau had verlaten
en een puur politieke wending had geno-

men”.
Als we de IAEA-resolutie er nog eens op nalezen is er naar

mijn aanvoelen maar één passage die zou kunnen ruiken naar
‘een puur politieke wending’: “(...) en nodigt de betrokken lan-
den die het nog niet gedaan hebben uit, om toe te treden tot
de internationale non-proliferatieregimes, met inbegrip van
het Non Proliferatie Verdrag, (...)”. Dit is inderdaad de enige
passage die specifiek verwijst naar Israël, dat wel kernwapens
bezit maar geen ondertekenaar is van het NPT van 1970.

Israël specifiek uitnodigen om toe te treden tot het Non-
proliferatie Verdrag, betekent voor Israël inspecties op het
grondgebied aanvaarden en publiek erkennen dat ze in het
geheim kernwapens hebben verworven, dat willen sommigen
in België blijkbaar niet doen. Niet als een lopende zaak en niet
als een deel van de regeringsverklaring. Dat is een ‘politieke
wending’ geven aan een technisch dossier...

Wij menen nochtans dat een offensieve politiek om een
dergelijke kernwapenvrije zone te bereiken absoluut noodzake-
lijk is. Het is ook de enige uitweg uit de zinloze spiraal tegen
Iran, die nog altijd zou kunnen uitmonden in een nieuwe oor-
log. Wie over een kernwapenvrije zone in Iran spreekt, kan niet
zwijgen over de Israëlisch kernbommen, zelfs niet louter ‘tech-
nisch’.

Wanneer zien de Westerse leiders in dat precies hun poli-
tiek van twee maten en twee gewichten, in belangrijke mate
bijdraagt tot de instabiliteit in het Midden-Oosten? We kijken
met argusogen uit naar de beleidsverklaring van de toekomsti-
ge regering.

––––
1 Stefano Del Cont (Aviano), Anna Giulia Guarneri (Ghedi), Theo
Kelchtermans (Peer), Dr. Joke W. Kersten (Uden), Heinz Onnertz
(Buechel) and Vedat Karadag (Incirlik). De burgemeesters van
Lakenheath en Ramstein tekenden niet.

■

editoriaal

Georges Spriet

20 jaar na de terugtrekking van de raketten uit florennes
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Kan je eens uitleggen wat New Profile is en
waar het voor staat?

New Profile is een feministische vredesbe-
weging die voor de demilitarisering van de
Israëlische maatschappij staat. In de groep
zijn verschillende leeftijden en beroepen
vertegenwoordigd. Allemaal mensen die
willen werken rond-, leren over- en iets te
zeggen hebben over de invloed van het
Israëlische leger op de Israëlische maat-
schappij. En bij uitbreiding de invloed van
een leger in het algemeen op een maat-
schappij. We steunen ook gewetensbe-
zwaarden (mensen die de verplichte dienst
in het leger weigeren te doen), maar ook
andere soorten weigeraars. De zogenaamde
grijze weigeraars [‘grey refusers’] bijvoor-
beeld, zijn mensen die niet noodzakelijk of
openlijk tegen de bezetting zijn, maar die
toch op gelijk welke manier de militaire
dienst proberen te vermijden. De keuze om
geen deel te willen uitmaken van het leger
is al genoeg om onze steun te verkrijgen.

Welke reden wordt door de Israëlische staat
aanvaard om niet naar het leger te moeten?

Je kan een totale pacifist zijn. Je moet dan
een verklaring schrijven die ondertekend
moet worden door een advocaat. En dan is
er een ‘Concience committee’ [een
Gewetenscommissie], die je allerlei vragen
stelt. Ze proberen je vooral te doen zeggen
dat je in bepaalde situaties wel geweld zou
gebruiken. Als ze dat niet lukt na een paar
uur en ze je ook geloven, dan ben je officieel
een pacifist.

Hoeveel mensen proberen dit?

Er zijn elk jaar een paar honderd mensen
die dit proberen. Niet meer dan dat, want er
zijn maar één of twee commissies per
maand. Iets meer dan de helft slaagt ook.
Maar er zijn veel meer mensen die de

dienstplicht op andere manieren proberen
te vermijden. ‘Profile 21’ is een medische of
mentale maatregel, waardoor je voor het
leger onbekwaam bent om de dientsplicht
te vervullen. Je bent ziek, of je bent gek, je
bent gehandicapt,...In principe moet al de
rest verplicht naar het leger. Iedereen.
Behalve Palestijnen die het Israëlisch staats-
burgerschap hebben1, zij mogen geen
dienstplicht doen. Druzen moeten dan weer
wel naar het leger en Bedoeïenen mogen.
Mannen moeten drie jaar in dienst en vrou-
wen twee jaar. De recentste cijfers zeggen
dat minder dan de helft van alle 18-jarigen
in Israël -de mensen met een Israëlisch
staatsburgerschap- de dienstplicht effectief
doen. Maar dit cijfer bevat ook de religieuze
vrouwen, die civiele dienst doen in plaats
van naar het leger te gaan; het bevat alle
Palestijnen; het bevat religieuze mannen
–niet alle religieuze mannen, maar zeer
orthodoxe religieuze mannen. Zij moeten
ook niet naar het leger want er is een spe-
ciale regeling genaamd ‘de thora is het
werk’, die inhoudt dat als je studeert in een
Jeshiva [een orthodox-religieuze Joodse
school], je dan vrijgesteld wordt van de
dienstplicht.

Is het eigenlijk waarschijnlijk dat een rekr-
uut tijdens zijn/haar dienstplicht in de

Bezette Gebieden terecht komt?

Bijna 100% van de mensen worden tijdens
hun dienstplicht in de Bezette Gebieden
geplaatst. Omdat er een tekort is aan
gevechtseenheden wordt bijna elke soldaat
erop uitgestuurd om gedurende een maand
of twee maand per jaar van zijn legerdienst,
een Joodse settlement [kolonie] in de
Gebieden te bewaken. Dit wordt ‘security
duty’ [beveiligingsplicht] genoemd en wordt
verwacht van elke soldaat die in staat is om
een wapen te hanteren -en dat wordt van
iedereen verondersteld. Meestal kom je
helemaal niet in contact met Palestijnen. Je
bent immers een soort achterhoede. De
gevechtseenheden staan meer op het voor-
front gepositioneerd, maar je maakt in de
Bezette Gebieden een deel uit van de defen-
sie van de settlements die Israël er neer-
pootte.

Een paar jaar geleden hoorden we in het
Belgische nieuws over een soort brief opge-
steld en ondertekend door bepaalde hogere
Israëlische officieren, waarin ze stelden niet
langer te willen deelnemen aan acties in de
Bezette Gebieden. Deze zaak is niet verder
opgevolgd in onze pers, dus wat is er daar
eigenlijk van geworden?

Er was de officierenbrief van 2001, onderte-
kend door meer dan 400 reserveofficieren.
Na hun dienstplicht zeiden ze dus dat ze
niet meer wilden dienen in de Bezette
Gebieden. ‘We willen wel nog in het leger
dienen, maar geen deel uitmaken van de
bezetting’. Deze eis bestaat nog steeds. De
reservedienst werkt als volgt: je wordt één
of twee maal per jaar opgeroepen om een
paar weken voor het leger te werken. Een
aantal officieren die opgeroepen werden
voor de Gebieden, weigerden te gaan en
verbleven een paar weken in de gevangenis.
Je wordt berecht en normaal gezien voor 28
dagen naar de gevangenis gestuurd. Maar

interview met tali lerner van het israëlische

new profile

I  Soetkin Van Muylem  I

04-07 jan  19-12-2007 13:20  Pagina 4



INTERVIEW 5

Vrede | nr. 389 | januari - februari 2008

ik denk dat de meesten van hen wel een
soort regeling hebben kunnen treffen met
hun superieuren zodat ze niet meer in de
Gebieden moeten dienen. En sommigen
van hen die in speciale eenheden zaten,
werden gewoon uit het leger gezet omwille
van die brief.

Je hebt het over de gemilitariseerde staat
Israël. Volgens velen in het Westen is Israël
de enige democratie in het Midden-Oosten,
maar een militaire staat past toch niet echt
in ons algemeen idee van een democratie.
Kan je een paar concrete voorbeelden
geven van de manier waarop de maat-
schappij gemilitariseerd is? 

Israël is veel minder een land dat een leger
heeft dan een leger dat een staat uitbouwt.
Dit om de mensen van over heel de wereld
te blijven lokken. Als Israëli is het grootste
deel van je leven afhankelijk van je leger-
dienst. Je spendeert je hele kindertijd met
de voorbereiding op het worden van een
soldaat in het leger. Vanaf de leeftijd van vijf
jaar wordt een deel van je onderwijscurricu-
lum gewijd aan de Israëlische oorlogen. Er
worden ontmoetingen geregeld met solda-
ten, je moet brieven schrijven naar soldaten
en ze kleine cadeautjes sturen. Alle geschie-
denislessen worden rond de legerdienst
opgebouwd. Ook vele andere vakken in het
schoolcurriculum worden gevormd in de
richting van de legerdienst. Het is inge-
schreven in de richtlijnen voor leerkrachten.
Als het geschiedenis is, word je onderricht
over de holocaust en word je er constant op
gewezen dat dit gebeurt met een natie dat
geen leger heeft. Als je maatschappijleer
krijgt, dan zie je hoe een verplichte leger-
dienst een belangrijke rol speelde bij het
ontstaan van de Israëlische staat. Je moet
voorbereidingslessen op het leger volgen in
het middelbaar onderwijs. Basistraining en
het leren schieten met een wapen. Je moet
uniformen aandoen, een week in een leger-
basis doorbrengen en doen alsof je een sol-
daat bent. Tijdens je legerdienst krijg je een
legerprofiel en een rang toegewezen. Die
zullen een belangrijke rol spelen in je leven
na het leger. Doordat je een paar jaren van
je leven hebt gegeven, een deel van het
leger bent geweest, ben je gevormd in het
leger…We zeggen dat mensen die geen acti-
visten waren voor de legerdienst meestal

geen activisten zullen worden na het leger,
want tijdens je dienst sterft er iets in je
brein. Je geraakt er aan gewend geen vra-
gen te stellen. Je wordt een deel van een
machine.
Na het leger, als je bijvoorbeeld een appar-
tement wil kopen dan moet je bewijzen dat
je in het leger was. Voor veel diensten moet
je kunnen aantonen dat je in het leger dien-
de. Je krijgt bijvoorbeeld belastingsreductie
als je in het leger was. Het speelt een rol als
je een hypotheek wil nemen op een huis, als
je naar de universiteit wil gaan, als je een
beurs wil krijgen voor de universiteit,…Voor
vele jobs moet je zeggen wat je in het leger
gedaan hebt. Als je niet in dienst geweest
bent, ben je niet ok.

Iedereen die niet naar het leger gaat om
andere redenen dan het religieus pact, als je
bvb. een gewetensbezwaarde bent of een
Arabier, die gewoonweg niet mag dienen,
wordt in de Israëlische staat dus zwaar
gediscrimineerd?

Je bent als het ware een tweederangsbur-
ger, maar als je een Arabier bent, is het niet
vervullen van je legerdienst het minste van
je problemen, want niemand zal je een
hypotheek geven gewoon omdat je een
Arabier bent, al was je twaalf jaar in het
leger.
Het is een probleem en het eindigt niet
daar. Dit zijn de formele manieren om men-
sen die niet naar het leger willen te benade-
len. Onlangs was er zelfs een voorstel om
het verkrijgen van een rijbewijs afhankelijk
te maken van de legerdienst. Dit voorstel is
er niet doorgekomen, maar het illustreert
wel een mentaliteit…

Komt dit door de verrechtsing van de laat-
ste regeringen?

De regeringen zijn altijd rechts, maar het is
waar dat de mensen meer zionistisch, meer
nationalistisch en meer racistisch worden,
maar aan de andere kant beginnen meer en
meer mensen te denken dat de bezetting
een slechte zaak is. Niet omdat het immo-
reel is, maar omdat het Israël schaadt.
Financieel bijvoorbeeld. Veel mensen begin-
nen in te zien dat een oorlog niet goed is.
Niet omdat er mensen in sterven, maar
omdat het de financiële middelen voor

andere mogelijke doeleinden beperkt.
Israël wordt ook meer en meer Westers en
Amerikaans. Minder mensen willen naar
het leger. Opnieuw, niet omdat ze het
immoreel vinden, maar omdat ze het niet
meer zien zitten om twee jaar van hun
leven op te offeren aan het leger. Dat zijn
natuurlijk de mensen die geld genoeg heb-
ben om naar de universiteit te gaan zonder
studiebeurs, wat erg moeilijk is in Israël.
Iedereen die naar het leger gaat, krijgt auto-
matisch een pak geld dat kan gebruikt wor-
den voor de universiteit.

Maar sociaal gezien. Hoe komt het dat
mensen zich niet keren tegen een bezetting
die immens veel kost (alleen de prijs van de
constructie van de muur al), terwijl dit ten
koste gaat van sociale voorzieningen. Er is
toch ook heel wat armoede in Israël?

Dat is een zeer traag proces. Want er is altijd
ook een stemmetje in je hoofd dat zegt dat
als je het aantal soldaten in de Gebieden
vermindert, al de Arabieren uit hun holen
zullen kruipen en de mensen [Joden] in de
zee zullen gooien. Je wordt opgevoed met
deze overtuiging. Er zijn echt maar weinig
mensen die zelf tot andere gedachten
komen als je de hele tijd en heel je leven
dezelfde visie hoort. Het is dan meestal ook
een zeer zwaar en persoonlijk proces om die
visie te veranderen. Voor mij startte het
doordat ik soldaten begon te zien als men-
sen om bang van te zijn. Ik groeide op in
een familie waarin iedereen zei dat de
bezetting niet goed was. Sommigen zeiden:
“we moeten het wel doen” of “we moeten
eerst de terreur stoppen voor we aan vrede
kunnen denken”, maar niemand in mijn
familie erkent zichzelf als een racist. Het zijn
mensen die zo vredevol mogelijk proberen
zijn. Dus jarenlang leefde ik in de veronder-
stelling dat we met een bezetting zaten die
verkeerd was, maar dat we [de Israëli’s] wel
ons best deden om die te beëindigen. Maar
op een bepaald moment, toen ik zag hoe de
soldaten zich gedroegen in de Bezette
Gebieden en vooral wanneer ik hun gedrag
vaststelde tegenover mezelf. En het gaat
hier zelfs niet over incidenten tegenover mij
persoonlijk, maar over gebeurtenissen die ik
zelf gezien heb. Ik weet wat er gebeurd is en
ik hoef er geen krantenartikel over te lezen
want ik was er bij. Ik weet dat de soldaten
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aanvielen omdat ze er de opdracht toe kre-
gen zonder goede reden en dat er geen
geweld of agressie was tegenover hen. Dan
begin je jezelf te realiseren dat alle andere
dingen die je hoorde misschien ook niet
kloppen, misschien gebeurden de dingen
toen ook anders. Je begint alles in vraag te
stellen. Het is een lang en hard proces en
voor vele mensen die er aan beginnen is het
te moeilijk.

Waar bevindt New Profile zich op het poli-
tieke spectrum?

New Profile is een vredesorganisatie die
zichzelf als radicaal links
beschouwd. Er bestaat geen Israëlische poli-
tieke organisatie die de visies
van radicaal links vertegenwoordigt behalve
de communistische partij,
maar zij zijn dan weer meer Palestijns natio-
nalistisch dan dat ze tegen
nationalisme in het algemeen zijn, zoals wij.

Als je tegen nationalisme bent, dan ben je
hoogstwaarschijnlijk voor de
oplossing van één omvattende staat met
gelijke burgers in tegenstelling
tot de tweestatenoplossing?

Een staat of twee staten, dat is voor mij
minder belangrijk op dit
moment want het is allemaal zo ver van
ons verwijderd momenteel. De
communisten zijn meer voor één staat en
de zionistische vredesbeweging

[Peace Now] staat er natuurlijk op dat de
oplossing gebaseerd moet zijn
op twee staten. Anarchisten hebben dan
weer de ‘geen staten’-retoriek.
Maar het is eigenlijk allemaal zo ver van ons
bed, want om een
tweestaten-‘oplossing’ te hebben -dus niet
gewoon twee staten- daarvoor is
er nog een enorm proces nodig in zowel de
Palestijnse als de Israëlische

maatschappijen. Elke oplossing zal trou-
wens sowieso van twee staten
vertrekken. Voor je werkelijk vrede zal heb-
ben, moeten de mensen eerst stoppen met
op te groeien in een sfeer van ‘het andere
kamp heeft mijn familie uitgemoord’.
Palestijnse kinderen moeten kunnen
opgroeien zonder dat er Israëlische
soldaten door hun straten en in hun huizen
lopen. En Israëlische
kinderen moeten kunnen opgroeien zonder
dat hun ouders te bang zijn om
ze op een bus te zetten omdat die mis-
schien zou kunnen exploderen.

Maar de angst is toch net erger aan het
worden met het hele ‘war on
terrorism’ verhaal?

Ik moet zeggen dat ‘de oorlog tegen ter-
rorisme’ een Europese of meer
een Amerikaanse zaak is. In Israël was het
altijd al zo. Voor ons is er
zeker niet veel veranderd op dat vlak.

Maar is het dan niet zo dat door het nieuwe
paradigma van ‘war on terrorism’, Israël zich
nu nog meer kan permitteren? In de huidi-
ge internationale context kan het zich
namelijk volledig inschrijven in- en verant-
woorden via deze logica? Zou de recente
Libanon oorlog ook zo gemakkelijk geslikt
zijn door de internationale gemeenschap in
een pre-2001 klimaat?

De VS-permissie om Libanon aan te vallen
was zeker niet aan Israël
gegeven voor 2001. Sterker nog, de verkie-
zingen van 1999 in Israël zijn
gewonnen door Ehud Barak net met de
belofte zich uit Libanon terug te
trekken. Dit is waarom hij is verkozen en dit
is ook waarom de Verenigde
Staten hem zo veel vertrouwen gaven, maar
na 2001 is dit inderdaad
allemaal veranderd. De Verenigde Staten
controleren Israël voor een stuk
door het leveren van al het beveiligingsgeld
voor de staat. Dus 2001
heeft inderdaad veel veranderd in de moge-
lijkheden van Israël om militair op te treden.
Maar zoals ik zei, dat is de internationale
context, op binnenlands vlak maakt het niet
echt een verschil.

In Israël zelf misschien, maar in de
Gebieden toch wel. Werkt New Profile
eigenlijk samen met organisaties die geves-
tigd zijn in de Bezette Gebieden of is het
meer gericht op de Israëlische maatschappij
zelf?

Dat hangt er van af. New Profile werkt voor-
al binnen de Israëlische
maatschappij, maar maakt deel uit van een
coalitie van organisaties, Coalition of
Women for a Just Peace, en in die coalitie
zitten ook Palestijnse organisaties -organi-
saties van Palestijnse Israëli’s eigenlijk- die
rechtstreeks werken met Palestijnse organi-
saties in de Gebieden. New Profile zelf doet
verschillende dingen. Het heeft een hele
advieswerking die de mensen raad geeft
omtrent het vermijden van de dienstplicht
op alle mogelijke manieren. We publiceren
ook artikels en rapporten over militarisering
in de maatschappij en we proberen de aan-
dacht te vestigen op gerelateerde onder-
werpen. De organisatie heeft ook een edu-
catieve werking: jeugdgroepen, jeugdzo-
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is een heikel punt in Europa, zelfs onder
NGO’s. Heeft New Profile een standpunt
hierover?

Een boycot tegen Israël is voor ons natuur-
lijk ook een moeilijke kwestie want wij zijn
Israëlisch….maar niet alleen daarom. Een
boycot tegen een hele maatschappij, waar-
van een aanzienlijk deel van de bevolking
arm is…de mensen die er door geraakt wor-

den zijn meestal niet de mensen die de oor-
log begonnen zijn, maar degenen die er van
afzien. Maar toch lijkt het mij -en New
Profile ook- dat als de mensen niet rechtst-
reeks geraakt worden op één of andere
manier, de bezetting nooit zal stoppen. En
de prijs -het toebrengen van schade aan de
civiele maatschappij- zal een prijs zijn die
we zullen moeten betalen. Het is noodzake-
lijk want ik zie momenteel niets anders dat
een aanzet kan zijn voor een verschuiving in
de gedachten.

Soetkin Van Muylem is stafmedewerker bij
Vrede.

—————
1 Zo’n 20 procent van de Israëlische burgers
zijn Palestijnen die na de oorlogen van 1948 en
1967 binnen de officieuze grenzen van de staat
Israël zijn gebleven. Zij kregen het Israëlisch bur-
gerschap, maar hebben een specifieke identiteits-
kaart die duidelijk stelt dat ze niet Joods zijn.
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merkampen, seminaries waarin over de
gemilitariseerde maatschappij en de dienst-
plicht gesproken wordt en het probeert een
ruimte te creëren waarin jonge mensen de
vragen kunnen stellen die niemand in de
Israëlische maatschappij stelt. We proberen
ook toegang te krijgen tot de scholen. Er
zijn maar heel heel weinig scholen waar we
een platform krijgen. Het hangt meestal af
van één leraar die radicale ideeën heeft en
die ons langs de achterdeur binnenlaat. Het
is ook gevaarlijk voor die leerkrachten want
ze kunnen hun job verliezen… Het is niet
gemakkelijk om een radicaal andere
mening te hebben in Israël. In de Verenigde
Staten is bijvoorbeeld besloten door het
Supreme Court [Hooggerechtshof] dat het
leger ‘controversieel’ is, dus overal waar er
rekruteringsacties zijn, mogen de ‘counter’-
organisaties ook staan. Er is daar een regel
voor. In Israël daarentegen…nee, daar werkt
het niet zo.

In Europa is het soms moeilijk om mensen
te activeren ten voordele van een verande-
ring van het Israëlisch beleid tov de
Palestijnse Gebieden. De scheve beschuldi-
ging van antisemitisme wordt nogal rap
bovengehaald, hoewel we er blijven op
hameren dat je perfect tegen een bepaald
politiek beleid van de Israëlische regeringen
kan zijn, zonder zich daarom tegen een heel
volk, namelijk de Joden, te kanten om etni-
sche of culturele redenen. We ervaren wel
dat een haatdragend symbool zoals de
muur, die afgekeurd is door het internatio-
naal gerechtshof, de mensen hier gemakke-
lijker activeert. Hoe zit dat in Israël zelf? 

De mensen in Israël beschouwen de muur
als één van de belangrijkste redenen voor
de daling van het aantal terreuraanslagen
in het land. Bijgevolg is het extreem moei-
lijk om mensen er tegen te activeren.
Sommige mensen zeggen wel dat de muur
misschien niet echt een correct traject volgt.
De muur zou misschien toch wel wat min-
der langs de Oostkant van de Groene Lijn
mogen lopen; het had wat westelijker
gekund,… Maar verder is het zeer moeilijk
om tegen de muur te zijn. Het wordt echt
gezien als prioriteit nummer één van de
Nationale Veiligheid. […]

Israël kende de laatste twintig jaar een
grote immigratiegolf vanuit Afrika en de ex-

Sovjetlanden en er is een groot deel van de
Israëlische bevolking dat in armoede leeft.
Er zijn werkloosheidsproblemen, maar vei-
ligheid wordt als veel belangrijker
beschouwd.

Is het waar dat deze armere immigranten
het meest zionistisch en hardlijnig tegen-
over de Palestijnen zijn?

Ja want het is voor deze mensen het moei-
lijkst om blootgesteld te worden aan ande-
re visies, aan visies waarin Israël bekritiseerd
wordt om haar acties en haar beleid. Voor
mij, deel uitmakend van de [gegoede] mid-
denklasse, versta ik heel goed Engels en ik
kan reizen en andere geluiden oppikken. En
ik heb vooral het voordeel dat ik niet naar
het leger moest om in de universiteit te
geraken bijvoorbeeld. Ik kan het me permit-
teren om geen deel uit te maken van de
Israëlische consensus, terwijl mensen die
het nodig hebben zich dat niet kunnen ver-
oorloven, want ze zullen geen werk vinden.
De recente immigraties verklaren ook mede
de verrechtsing van de Israëlische maat-
schappij. De Russische immigratie is enorm
nationalistisch en zeer anti-moslim. De ver-
kiezingsstemmen van de Russische immi-
granten gaan naar zeer rechtse partijen, fas-
cistische partijen, zoals die van Lieberman.

Nog een slotvraagje. Een boycot van Israël

Een boycot tegen Israël is voor ons
natuurlijk ook een moeilijke kwestie
want wij zijn Israëlisch.
Maar het toebrengen van schade aan de
civiele maatschappij- zal een prijs zijn
die we zullen moeten betalen. Het is
noodzakelijk want ik zie momenteel
niets anders dat een aanzet kan zijn
voor een verschuiving in de gedachten.
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Om zich over deze kwestie te buigen had-
den de organisatoren een mooi panel bij-
eengebracht. De genodigden waren
Israëlisch professor politicologie Ilan
Pappé, de Palestijnse politicus Mustapha
Barghouthi en Belgisch minister van
Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Deze
laatste verontschuldigde zich op het laat-
ste moment en stuurde zijn nog jonge
vertegenwoordiger Tim Van Broeckhoven.
Om alles in goede banen te leiden, speel-
de professor Ludo Abicht moderator.

De Joodse Israëli Ilan Pappé en de
Palestijn Mustapha Barghouthi riepen bei-
den de EU op om veel meer afstand te
nemen van het VS-beleid ten aanzien van
Israël. Pappé ging nog verder: het is de
Europese bevolking die hun regeringen zo
ver moeten brengen. Pappé wil dat er
zoals destijds rond Zuid-Afrika campagne
wordt gevoerd tegen de Israëlische
Apartheid.

“Al van bij de oprichting van Israël was
het streefdoel een zuivere staat zonder
niet-Joden. Die fundamenteel verkeerde
ideologie is het eigenlijke probleem in het
Midden-Oosten. Het idee om twee afzon-
derlijke staten op te richten, is het resul-

taat van zogenaamde vredesprocessen
maar maakt de situatie alleen maar erger.

Zij geven Israël de kans haar strategie ver-
der te zetten. Als Israëli die in het systeem
opgroeide, weet ik waarover ik praat. Het
basisdiscours blijft dat alles beter wordt
als de Palestijnen weg zijn. Daarom ben ik
een resoluut voorstander van één staat
voor Joden en Palestijnen.”Dit zei de

Israëlische Jood Ilan Pappé, professor poli-
ticologie, woensdagavond 14 november in

een tjokvolle Vooruit. 700 mensen kwa-
men af op het debat ‘Israël-Palestina: con-
flict zonder einde?’.

Pappé doceerde lange tijd aan de uni-
versiteit van Haïfa. Toen hij opriep tot een
internationale boycot van de Israëlische
universiteiten, werd hem de wacht aange-
zegd. Sindsdien werkt hij aan de Engelse
universiteit van Exeter. Mustafa
Barghouthi is lid van het Palestijnse parle-
ment, was even onafhankelijk lid van de
ter ziele gegane Palestijnse eenheidsrege-
ring en een veelgevraagd man op interna-
tionale meetings. Karel De Gucht zou als
Belgische minister van Buitenlandse
Zaken met deze mensen in debat treden.
Spijtig genoeg was hij verhinderd door de
communautaire gesprekken. Zijn kabi-
netsmedewerker Tim Van Broeckhoven
koos voor een bescheiden diplomatische
aanpak. De organisatoren hadden er dui-

voer strijd tegen de israëlische apartheid

I  Ria Cabus  I

Op woensdag 14 november organiseerden een aantal NGO’s (Vrede vzw, Oxfam wereldwinkels,
Oxfam solidariteit, Actieplatform Palestina en Gents Actieplatform Palestina) samen met de Gentse Vooruit,

een debat over het Israëlisch-Palestijnse conflict.

“Al van bij de oprichting van Israël was
het streefdoel een zuivere staat zonder
niet-Joden. Die fundamenteel verkeerde
ideologie is het eigenlijke probleem in
het Midden-Oosten”, aldus Ilan Pappé.

Ilan Pappé Foto: Hendrik Braet
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terna te lopen en zelf Israël onder druk
zou moeten zetten tot een ander beleid.
In de Verenigde Staten is de Israël-lobby te
machtig. Daarom zou Europa niet langer
mogen toekijken, maar eindelijk zelf een
actieve politiek voeren. Zelfs als de landen
morele bezwaren hebben tegen een boy-
cot van Israël, kunnen ze minstens stop-
pen met wapenleveringen.

De kabinetsmedewerker van Karel De
Gucht hield zich erg op de vlakte in deze
kwestie: hij wees erop dat België als klein
land ervoor kiest om ontwikkelingshulp te
geven aan de Palestijnen maar dat het
politieke werk het best via de EU verloopt.
Hoezeer de EU afstand moet nemen van
de VS, daarover deed Van Broeckhoven
geen opvallende uitspraken.

Ilan Pappé pleit voor een radicalere strate-
gie. Er is nood aan een “andere taal” om
de Apartheidsideologie in Israël te verdrij-
ven. De Europese burgers moeten daarin
het voortouw nemen. Zij kunnen hun
regeringen overtuigen, zoals dat gebeurde
in de strijd tegen de Apartheid in Zuid
Afrika. “Europa moet inzien dat een kolo-
niale politiek, zoals Israël die nog steeds
voert, in de 21e eeuw niet meer aanvaard

mag worden. Elk waardig mens die in
mensenrechten gelooft, kan dit kolonialis-
me niet steunen.”

Ria Cabus
Het debat vond plaats op woensdagavond
14 november in de Vooruit te Gent onder
leiding van professor Ludo Abicht

■
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delijk voor gekozen om geen verdediger
van het Israëlische beleid in het panel op
te nemen.

Volgens Barghouthi hebben de
Palestijnen ook steeds gepleit voor één

staat, waar elke inwoner een gelijke stem
heeft. Maar Israël wil dat niet aanvaarden.
Daarom stapten de Palestijnen mee in het
model met twee staten. Zij hebben echter
nooit de mogelijkheid gekregen om effec-
tief als een democratische regering te
functioneren. Voorbeeld daarvan is wat er
gebeurd is toen Hamas de verkiezingen
won.
Barghouthi verduidelijkte dat het agres-
sieve imago van Hamas mee het gevolg is
van de omstandigheden. “Wegens de ach-
tereenvolgende mislukkingen van het vre-
desproces, kozen veel Palestijnen bij de
verkiezingen voor Hamas. Hamas toonde
zich bereid mee in een democratisch ver-
kozen regering te stappen. Het werd een
regering die gesteund was door 96 pro-
cent van de bevolking, met een goed
regeerakkoord. Zij werd internationaal
echter niet erkend omdat Hamas weigert
het bestaansrecht van Israël te erkennen.
Bovendien ging Israël onverstoord verder
met de bezettingspolitiek. Zij stonden dus
voor een onmogelijke opdracht. Die
onhoudbare situatie zorgde voor een esca-
latie bij Hamas”. De enige uitweg die
Barghouthi ziet, is een internationale
erkenning dat de Palestijnen het recht
hebben op democratie, zoals de inwoners

van elk ander land.
Karel de Gucht kreeg erkenning van

Barghouti voor het mooie precedent dat
hij schiep, door als eerste Westerse minis-
ter van Buitenlandse Zaken te praten met

vertegenwoordigers van de nieuwe
Palestijnse regering onder leiding van
Hamas, zij het dat hij er voor waakte
alleen met ministers te praten die geen lid

zijn van Hamas.
Ook Pappé verwees naar de “dubbele
standaard”. Hij somde de overtredingen
op die Israël maakt tegen de VN-resoluties
en tegen de mensenrechten. De aanvaar-
ding van deze misdaden contrasteert
enorm met de reactie op het verzet van
Hamas.

Beide sprekers vonden dat Europa zou
moeten stoppen de Verenigde Staten ach-

Er is nood aan een “andere taal” om
de Apartheidsideologie in Israël te 
verdrijven. De Europese burgers moeten
daarin het voortouw nemen. Zij kunnen
hun regeringen overtuigen, zoals dat
gebeurde in de strijd tegen de Apartheid
in Zuid Afrika.

Pappé, Van Broeckhoven en Barghouthi Foto: Hendrik Braet
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Tussen het begin van Oslo (1993) en het
uitbreken van de tweede Intifada (eind
september 2000) was er sprake van een
bijna verdubbeling van het aantal Joodse
kolonisten in de Palestijnse Gebieden.
Terwijl premier Ehud Barak aan het onder-
handelen was, zorgde hij voor een nieuw
record in de bouw van het aantal woon-
eenheden. Oslo baarde een kaart met alle-
maal eilandjes Palestijns gebied (de zoge-
naamde A- en B-gebieden), terwijl op het
grote resterende deel (de C-gebieden) de
Israëlische kolonisatie gewoon werd ver-
der gezet, doorspekt met een netwerk van
Apartheidswegen (want niet toegankelijk
voor de meeste Palestijnen) en militaire
controleposten.

Als er al een strategie achter Oslo zat,
dan was dat een Israëlische: tijd winnen
om het kolonisatieproject af te ronden.
Tussen Oslo en Annapolis is er heel wat
veranderd ten nadele van de Palestijnen.
Er is de fameuze muur die op andere
plaatsen dan weer een dubbel elektro-
nisch hekken is. Wat eufemistisch veilig-
heidsmuur wordt genoemd, is in werke-
lijkheid een annexatiemuur, want een
belangrijk deel loopt op Palestijns grond-
gebied en zorgt er voor dat grote kolonies
op de Westelijke Jordaanoever bij Israël
worden ingelijfd. Eens de muur voltooid
gaat bijna de helft van de Westelijke
Jordaanoever voor de Palestijnen verloren.
Een belangrijke fase in de kolonisatie is
het E1-plan. E1 staat voor een groot heu-
velachtig gebied tussen Oost-Jeruzalem
en Maale Adumim, de grootste Joodse
nederzetting die bijna volledig op
Palestijnse onteigende grond is gebouwd.
Twee jaar geleden werd een procedure
gestart om nu ook de Palestijnse eige-

naars op E1 te onteigenen. De grond moet
dienen als uitbreidingsgebied voor Joodse
nederzettingen en de verbinding maken
tussen Jeruzalem en het cluster aan
nederzettingen ten oosten ervan.

Gaat Annapolis dat nu allemaal
omdraaien en zorgen dat de VN-resoluties
worden uitgevoerd zodat de Palestijnen
eindelijk over een eigen staat zullen
beschikken? Alleen naïevelingen die daar-
in nog geloven. Het pessimisme is niet
zonder grond. Hierna, waarom Annapolis
een maat voor niets zal worden.

DD EE VV SS ZZII JJNN GGEEEENN NNEEUUTTRRAALLEE

BBEEMMIIDDDDEELLAAAARR

De vorige pogingen mislukten omdat de
VS en de leidende politici uit beide politie-
ke kampen (Republikeinen en
Democraten) zich voor 100 procent achter
Israël scharen. Elk jaar gaan er grote stro-
men militaire en economische steun rich-
ting Tel Aviv. De Annapolis-bijeenkomst
–de ingebouwde lage verwachtingen
maken dat er zelfs niet over conferentie
wordt gesproken– komt er amper drie
maanden nadat de VS en Israël een
‘memorandum of understanding’ hebben
getekend voor militaire steun ter waarde
van 30 miljard (!!!) dollar de komende 10
jaar. De stijging van de militaire hulp komt
er ondanks het feit dat Israël de VS-
wapenhandelwetgeving manifest over-
treedt. De politieke elite in Washington
voert al jaren een onvoorwaardelijk pro-
Israëlisch beleid. Op de conferenties van
AIPAC (de machtigste joodse lobby in de
VS) komen jaar na jaar de Amerikaanse
politieke groten hun diepe vriendschap
met zionistisch Israël betuigen. In 2004

sprak President Bush AIPAC toe waarbij hij
sprak over diepe banden “die ons tot
natuurlijke bondgenoten hebben gemaakt
en deze banden zullen nooit verbroken
worden”. Dit jaar liet hij zijn vice-president
Dick Cheney opdraven om er zijn ‘sterke
steun’ voor Israël te laten uitspreken. In de
VS is er een soort wedstrijd aan de gang
over wie de meeste steun verleent aan de
Israëlische zaak. In 2005 verklaarde de
democratische presidentskandidate
Hillary Clinton haar grote liefde voor Israël
met een eenzijdig discours gericht tegen
de Palestijnen die hun “infrastructuur van
de terreur” moeten ontmantelen. Er valt
m.a.w. weinig te verwachten van de VS als
neutrale bemiddelaar.

GGEEEENN CCOONNCCRREETTEE TTIIMMIINNGG OOFF AAGGEENNDDAA

Olmert heeft Abbas zijn ‘partner voor
vrede’ genoemd en zegt dat hij gelooft in
de oprichting van een Palestijnse staat.
Maar verder heeft hij nog niet in zijn kaar-
ten laten kijken en geen publieke verkla-
ringen afgelegd van wat hij de Palestijnen
wil bieden. Zoals de BBC-correspondent
Martine Patience stelde: het lijkt erop dat
Olmert het hele proces zo vaag mogelijk
wil houden. Terwijl de Palestijnen op korte
termijn resultaat willen zien met een zo
concreet mogelijke tijdstabel, zien de
Israëli’s de conferentie vooral als een eer-
ste van een lange reeks bijeenkomsten die
misschien tot een finaal akkoord zullen
leiden. De Palestijnen noemen die hou-
ding ‘tijd kopen’ om de kolonisatie en
annexaties tot een goed einde te brengen.
Oslo en daarna gingen ook al meer over
het zoeken naar mechanismen om de
bezetting te beheren in plaats van ze stop

annapolis, gedoemd om te mislukken

I  Ludo De Brabander  I

Annapolis moet het vredesproces ‘nieuw’ leven inblazen.
Daar zit het al fout: als je de feiten op het terrein ziet -de bouw van de nederzettingen en het afsluiten van de Palestijnse
gebieden, steden en dorpen- dan is het moeilijk te geloven dat er ooit zelfs zoiets als een vredesproces zou zijn geweest.

We schreven liever iets anders, maar Annapolis wordt een lege doos.
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te zetten. Ook de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice
heeft de verwachtingen al behoorlijk
getemperd en lijkt er meer op uit om de
humanitaire catastrofe aan te pakken dan
de oorzaken ervan. De veelbesproken brief
die twee republikeinen, Ackerman en
Boustany van respectievelijk joodse en
Arabische origine, aan Rice schreven, waar-
in ze hun steun aan Annapolis betuigen,
spreekt boekdelen voor de politieke ‘men-
taliteit’ die in Washington heerst rond het
Israëlisch-Palestijns bezettingsconflict.“De
VS-hulp moet gebruikt worden voor finan-
ciële en personele hervormingen binnen de
Palestijnse Autoriteit in functie van
een huisvestingsbeleid en andere
arbeidsintensieve projecten, voor
de effectieve inwerkingstelling van
een Palestijnse politiemacht en
een onafhankelijk Palestijns
gerecht en voor lange termijn eco-
nomische ontwikkelings- en werk-
gelegenheidsprogramma’s.” Over
het ontmantelen van de bezetting
of de kwestie van de Palestijnse
vluchtelingen geen woord.

HH EE TT VVEERRSSCCHHIILL MMEETT OOSSLLOO::

DDIIEEPPEE PPOOLLIITTIIEEKKEE

VVEERRDDEEEELLDDHHEEIIDD II NN BBEEIIDDEE

KKAAMMPPEENN

De bijeenkomst vindt plaats op een
moment van diepe politieke breuken,
vooral aan Palestijnse zijde. Als er al een
akkoord uit de brand kan worden
gesleept, moet het nog verkocht worden
bij parlement en bevolking. In het geval
dat Olmert ook maar ietsje zou durven
toegeven dat ruikt naar een gedeeltelijke
ontmanteling van de nederzettingen, dan
kan hij rekenen op hevig verzet van het
politiek sterke Likoed en de extreemrecht-
se kolonistenpartijen. Premier Olmert is
niet echt in de positie om zo’n krachtme-
ting aan te gaan. Hij heeft veel krediet
verloren als gevolg van de desastreuze
Libanonoorlog en het opduiken van zijn
naam in corruptieaffaires. Aan Palestijnse
zijde blijft er de krachtmeting met Hamas,
de partij die begin 2006 als overwinnaar
uit de bus kwam tijdens verkiezingen voor
de Palestijnse Wetgevende Raad (het par-
lement, zeg maar). Het feit dat Hamas

niet op de conferentie zal aanwezig zijn,
hypothekeert de slaagkansen compleet. In
een rapport van de International Crisis
Group staat dat de isolatie van Hamas de
belangrijkste motivatie lijkt te zijn achter
het Annapolis-proces. De VS, Israël en
Fatah zijn ervan overtuigd dat Israëlisch-
Palestijnse vooruitgang hand in hand gaat
met de marginalisatie van de Islamisten.
Aan de basis ligt de nu al maandenlange
perverse veronderstelling dat de
Palestijnen in Gaza in opstand zullen
komen tegen Hamas als reactie op de
belegering van Gaza door Israël, daarin
gesteund door Westerse grootmachten.

Het is een gevaarlijke vorm van wishful
thinking, want de kans dat het interne
Palestijns conflict zal groeien in reactie op
een akkoord waar Hamas niet bij is
betrokken, is wellicht nog veel groter.

DD EE CCOONNCCRREETTEE DDOOSSSSIIEERRSS::   TTOOTTAALLEE

BBLLOOKKKKEERRIINNGG

De inzet van de conferentie –althans voor
de Palestijnen– is de afbakening van de
grenzen tussen een Israëlische en
Palestijnse staat, het statuut van Jeruzalem,
de kwestie van de Israëlische kolonies op de
Westelijke Jordaanoever en het recht op
terugkeer van de 4,5 miljoen Palestijnse
vluchtelingen, die eens woonden op de
grond waar sinds 1948 de Israëlische staat is
gevestigd. Er zijn weinig tekenen dat er ook
maar een minimum aan vergelijk mogelijk
is op een van deze vier dossiers. Israël heeft
bovendien een nieuw argument naar voor
geschoven, namelijk dat Israël internatio-
naal moet erkend worden als een ‘joodse

staat’, wat meteen een duidelijk negatief
antwoord is op het geproclameerde recht
op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
(zoals bepaald in resolutie 194 van de
Algemene Vergadering van de VN), die ove-
rigens nooit zijn vergoed voor de verloren
bezittingen. Probleem is dat Israël via de fei-
ten al zijn antwoord heeft gegeven op de
verschillende dossiers. Vanuit Israël is er
hoogstens een bereidheid om de uitbrei-
dingsactiviteiten in de nederzettingen te
‘bevriezen’, wat een eind verwijderd is van
de ontmanteling ervan (zoals de Palestijnen
maar ook het internationaal recht dat vra-
gen). De muur heeft de ‘grens’ al getrokken

en snijdt op sommige plaatsen diep
op het grondgebied van waar de
Palestijnse staat moet komen. Wat
valt daar nog over te onderhandelen?
De westerse machten weigeren Israël
onder druk te zetten om de muurde-
len achter de Groene Lijn af te breken,
conform het aanbevelende arrest van
het Internationaal Gerechtshof in
2004.
Jeruzalem is dan weer de ondeelbare
hoofdstad van Israël, althans zo
bepaalt een in 1980 gestemde wet
van de Knesset. Met deze wet gaat
Israël opnieuw in tegen het interna-
tionaal recht en alleen de VS hebben

er hun ambassade gevestigd. In de jaren
daarna kwam er geen enkel duidelijk sig-
naal naar Israël om die eenzijdige stap
terug te draaien. Met het E1-plan haalt de
Israëlische regering het onderste uit de kan
om er voor te zorgen dat de Palestijnen nog
onmogelijk Oost-Jeruzalem tot hun hoofd-
stad kunnen uitroepen.

Kortom, de ongelijke machtsverhoudin-
gen zullen er voor zorgen dat Annapolis op
al deze punten zonder resultaat zal blijven.
Zolang de westerse machten weigeren het
internationaal recht als basis te nemen in
hun praktisch optreden (en niet alleen in
hun verklaringen), zullen de Palestijnen met
lege handen achterblijven, met nieuwe frus-
traties tot gevolg. Veel politieke redelijkheid
kan je van zo’n onderdrukt volk dan ook niet
verwachten.

Dit artikel werd geschreven vlak voor de
Annapolis-bijeenkomst die doorging op
27 november 2007

■
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Het ontbreekt de VS niet aan situaties in
de islamitische wereld die wel tot ernstige
hoofdbrekens moeten leiden. Er is het
bondgenootschap tussen de sjiïtische
politieke krachten in Irak en Iran, de con-
frontatie met Hezbollah die doet laveren
tussen steun aan Israël en de Libanese
regering van Siniora, het paaien van
Mahmood Abbas als pion tegen Hamas,
net genoeg om geen argwaan op te wek-
ken in Tel Aviv, het pleidooi voor meer
democratie in het Midden-Oosten versus
het succes van de islamisten, terwijl juist
autoritaire en theocratische regimes wor-
den gesteund, steun aan Musharraf, die
moet democratiseren, zonder dat de
nucleaire wapens in handen vallen van de
tegenstanders,… Het lijstje is behoorlijk
lang geworden.

TTUURRKKIIJJEE EE NN DD EE KKOOEERRDDEENN

Een recente confrontatie tussen Turkse
troepen en de Koerdische PKK-guerrilla
zadelde Washington eens te meer op met
een moeilijk te ontwarren gordiaanse
knoop. Het incident, waarbij 12 Turkse mili-
tairen sneuvelden, zorgde voor een nieu-
we nationalistische oprisping bij de
publieke opinie aangevoerd door een
altijd even sterke nationalistische pers.
Ankara ontplooide een immense troepen-
macht aan de grens met Irak en dreigde
met een militaire inval tegen de PKK-aan-
wezigheid daar. De Turkse premier
Erdogan kreeg trouwens weinig manoeu-
vreerruimte van zijn eigen parlement dat
aandrong op een hard militair optreden.
Hoewel de VS de PKK als een terroristische

organisatie beschouwen, zag Washington
zich verplicht om op de rem te gaan staan
omdat een Turkse invasie de noordelijke
Irak-regio ernstig zou destabiliseren.

Voor de VS is het al jaren moeilijk
schipperen rond Iraaks-Koerdistan (Zuid-

Koerdistan). De Koerden waren de enige
bevolkingsgroep in Irak die niet afkerig
stonden tegenover een hard militair
optreden tegen Saddam Hoessein. De
Koerdische leiders hadden een opportu-
nistisch bondgenootschap gesloten met
Washington vanuit de optiek om min-
stens de verworven verregaande autono-
mie binnen Irak te behouden en achteraf
te institutionaliseren. Een dergelijke piste
is evenwel niet naar de zin van Ankara,
dat vreest dat dit de eigen Turkse Koerden
(Noord-Koerdistan) op verkeerde gedach-
ten zou brengen.

De Turks-Amerikaanse relaties waren
al verzuurd door twee Amerikaanse parle-
mentaire resoluties. Tien dagen voor het
incident keurde de Commissie voor
Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse
Congres een resolutie goed die de depor-
tatie van de Ottomaanse Armeniërs (tij-
dens WO I) als genocide bestempelde. Het

gaat om een materie die steevast kan
rekenen op hevige reacties in Turks natio-
nalistische kringen, waar zowel het leger
als het grootste deel van het Turkse poli-
tieke establishment toe behoort. De reso-
lutie volgde op een eerdere resolutie van
de Amerikaanse Senaat eind september,

die voorstelt om Irak op te delen in een
Koerdisch, soennitisch en sjiïtisch deel,
met een federale regering die enkel nog
verantwoordelijk zou zijn voor de bewa-
king van de grens en de olierijkdommen.
Dat de resolutie met grote meerderheid is
goedgekeurd, stemde zowel Turkije als
Bagdad bitter, want dat zou de aanloop
kunnen betekenen voor verdere etnische
zuiveringen in de verschillende gebiedsde-
len.

De verzekering van de Iraakse premier
Nuri al-Maliki dat het de PKK-bureaus zal
sluiten, in een poging om een crisis te ver-
mijden, wordt vooral als een symbolische
geste gezien, omdat hij weinig militaire
controle kan uitoefenen op de Iraaks-
Koerdische regio, waar de naar schatting
3.000 man sterke troepenmacht van de
PKK zich schuilhoudt. Een hard militair
optreden van de Koerdische autoriteiten
of VS-troepen tegen de PKK is dan weer

de vs-politiek in het midden-oosten:

boemerang met contradicties

I  Ludo De Brabander  I

De VS-politiek in het Midden-Oosten en de bredere regio zit verstrikt in zelfgecreëerde contradicties. Nieuw is dat niet.
De recente frictie tussen Turkije en de VS over de Koerdische kwestie is een ‘remake’ van geostrategische gevoeligheden met
een al decenniaoude voorgeschiedenis. Maar vandaag lijkt het er op alsof het Witte Huis steeds meer verstrikt geraakt in

een complex web van tegenstrijdigheden, waarbij de steun aan de ene bondgenoot tot spanningen leidt bij de andere.

Hoewel de VS de PKK als een terroristische
organisatie beschouwen, zag Washington zich
verplicht om op de rem te gaan staan omdat
een Turkse invasie de noordelijke Irak-regio
ernstig zou destabiliseren.
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onwaarschijnlijk gezien de nog altijd grote
populariteit van de PKK bij de Koerdische
bevolking. Als de Koerdische regionale
regering al zou willen optreden tegen de
PKK, dan zal daar ongetwijfeld een prijs
voor moeten betaald worden, zoals het
houden van een referendum over de aan-
sluiting van het olierijke Kirkoek (met een
aanzienlijke minder-
heid Turkmenen) bij de
Koerdische regio, iets
waar Turkije al voor
gewaarschuwd heeft
en de waarschijnlijk-
heid van een Turkse
militaire invasie alleen
maar verhoogt.

Welke politieke
keuze de VS ook maken,
telkens zal dat onge-
noegen opleveren bij
een van de betrokken
partijen. Turkije is een
belangrijke NAVO-
bondgenoot. De VS
hebben een belangrijke
vliegtuigbasis in het Turkse Incirlik en
Turkse troepen strijden mee met de VS-
alliantie in Afghanistan. De heisa rond de
PKK heeft trouwens ook al gezorgd voor
een toenadering tussen Turkije en Iran,
een gevolg van de bereidheid van Teheran
om harder op te treden tegen de PKK. In
juli tekenden beide landen al een akkoord
over een energiesamenwerking. Een der-
gelijke toenadering past niet echt in de
confrontatiepolitiek die Washington tegen
Iran voert. Maar ook tussen Irak en Iran
zijn er ontwikkelingen die niet gunstig
zijn voor de Amerikanen.

IIRRAANN EE NN IIRRAAKK

De Brits-Amerikaanse oorlog tegen Irak en
de daaropvolgende val van het Baath-regi-
me, heeft er tegen de wil van de VS in
voor gezorgd dat de relaties tussen
Bagdad en Iran, die andere staat op de
toenmalige ‘As van het kwaad’, er sterk op
vooruit gingen. Er bestaat immers al jaren
een band tussen enkele belangrijke voor-
malige sjiïtische anti-Saddam partijen en
het Ayatollah-regime in Iran. In 1982, aan
het begin van de oorlog tussen Iran en
Irak, werd de Hoge Raad voor de

Islamitische Revolutie in Irak (SCIRI, sinds
mei 2007 omgedoopt tot Hoge Islamitisch
Iraakse Raad of SIIC) met de hulp van Iran
opgericht met de bedoeling het Baath-
regime omver te werpen en Irak om te
vormen tot een Islamitische staat. SCIRI
handhaafde al die tijd haar hoofdkwartier
in Iran. De gewapende vleugel, de enkele

duizenden man sterke Badr-brigade, werd
zelfs getraind en gesteund door Iran. Na
de val van Saddam Hoessein werd SCIRI
een van de populairste partijen in het sjiï-
tische zuiden van Irak. Het politieke
samenwerkingsverband, de Verenigde
Iraakse Alliantie, waarin SCIRI de belang-
rijkste fractie vormde, zou tijdens de ver-
kiezingen van 15 december 2005 meer dan
40 procent van de stemmen wegkapen.
De VS zagen zich voor een dilemma
geplaatst, want SCIRI bleef de goede ban-
den met Teheran verder onderhouden.
Iraanse zakenlui begonnen zwaar te inves-
teren in Zuid-Irak en de Iraanse intelligen-
tiediensten infiltreerden met groter
gemak in sjiïtische milities van divers
pluimage. In 2005 zou de toenmalige
Iraakse premier Jafaari voor het eerst
sinds lang een bezoek brengen aan
Teheran. Sindsdien onderhouden beide
landen goede politieke contacten. Jafaari’s
opvolger, Nuri al-Maliki zou die banden
verder aanscherpen zonder zich al te veel
zorgen te maken over de westerse contro-
verse rond de Iraanse president
Ahmadinejad en diens vermeende atoom-
wapenprogramma. De hartelijke verklarin-
gen van beide leiders over hun ontmoe-

ting en de opeenvolgende reeks gesloten
akkoorden die het strikte veiligheidsbeleid
overstijgen, moeten Washington zuur
opbreken. De VS beschuldigen Iran er al
sinds 2005 van islamistische groeperingen
te bewapenen en Irak te destabiliseren.
Daarbij worden ook SCIRI en Al Dawa (een
andere belangrijke sjiïtische regeringsfor-

matie) genoemd. Washington
kan het zich echter niet per-
mitteren om de sjiïeten in Irak
al teveel voor het hoofd te sto-
ten wat wellicht een mogelijke
verklaring is voor het feit dat
er in juni 2006 voor het eerst
in 27 jaar onderhandelingen
plaatsvonden (rond Irak) waar-
aan zowel de VS als Iran deel-
namen. Op de achtergrond
speelt ook de rivaliteit tussen
Iran en een aantal Golfstaten.
Deze laatste vrezen de groei-
ende Iraanse invloed in Irak,
maar ook in Libanon wat hen
dan weer in het kamp drijft
van Washington.

GGRROOTTEERR MMIIDDDDEENN--OOOOSSTTEENN

President Bush heeft de invasie van Irak
mee gelegitimeerd als deel van zijn
‘Groter Midden-Oosten beleid’ dat preten-
deert een project te zijn voor meer demo-
cratie in de regio. Dit plan, dat dateert van
begin 2004 (ook bekend als het ‘Nieuwe
Midden-Oosten’-initiatief), zou vrijheid en
democratie moeten brengen in een regio
die zich uitstrekt van Marokko tot
Afghanistan met daaraan economische
hervormingen gekoppeld. Maar meteen
nadat een Arabische krant het bestaan
van het plan onthulde, werd het door de
Arabische politieke en intellectuele wereld
afgeschoten, niet in het minst door een
aantal belangrijke VS-bondgenoten waar-
onder de Egyptische president Moebarak.
De Arabische bevolking hecht weinig
geloof aan de democratische intenties van
dit initiatief gezien de jarenlange (militai-
re) steun vanuit Washington aan autocra-
tische of autoritaire bondgenoten zoals
Egypte, Saoedi-Arabië, Marokko of
Jordanië.

Een andere reden waarom de VS er
alle krediet heeft verloren, is de onvoor-
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waardelijke steun aan Israël en de desas-
treuze oorlog in Irak. Het groeiende anti-
Amerikanisme en de lokale strijd tegen de
autoritaire regimes kanaliseert zich daar-
bij meer en meer via islamitische partijen.
De democratisering zou dan ook in ver-
schillende van de Golfstaten deze politie-
ke krachten versterken en dat was wel-
licht geenszins de bedoeling van het
‘Groter Midden-Oosten’-project.

De realiteit zou al gauw één en ander
duidelijk maken aan het Witte Huis.
Democratische verkiezingen in Palestina
zorgden voor een overwinning van
Hamas, het worst case scenario werd
realiteit. In Egypte kon de aan Hamas ver-
wante (eigenlijk moederpartij van Hamas)
Moslimbroederschap al evenzeer electora-
le successen voorleggen ondanks de vele
hinderpalen die Moebarak had opgesteld.
In Libanon boekte Hezbollah, een bondge-
noot van Iran, al evenzeer vooruitgang. De
door de VS gesteunde Israëlische oorlog
tegen dat land verhoogde die populariteit
nog. Eerder al bleek dat daar waar er ver-
kiezingen werden gehouden sinds ‘9/11’ de
islamisten telkens een betekenisvolle
vooruitgang boekten. In Marokko won de
Partij voor Rechtvaardigheid en
Ontwikkeling meteen 42 zetels na een
eerste deelname in 2002. Datzelfde jaar
haalden de islamisten in Bahrein bijna de
helft van de zetels. Een jaar later opnieuw
successen in Jemen en Koeweit. De Iraakse
verkiezingen en de bezettingsoorlog in
Irak toonden ook daar de kracht van isla-
mistisch geïnspireerde partijen.

In Washington sloeg de toon om. In
plaats van de democratisering te verwel-
komen, begon de regering Bush aan een
koude oorlog tegen Hamas en Hezbollah.
Symbolisch voor het mislukken en over-
boord gooien van het Groter Midden-
Oosten initiatief was de aankondiging
deze zomer dat Saoedi-Arabië en vijf
andere Golfstaten op een militair hulp-
pakket konden rekenen van 20 miljard
dollar. Daarnaast zou Egypte 13 en Israël
30 miljard dollar ontvangen in de komen-
de 10 jaar. De Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice
stelde dat dit pakket de “gematigde krach-
ten” moest versterken. De steun moest
gezien worden in een bredere strategie
om de negatieve invloeden van Al-Qaida,

Hezbollah, Syrië en Iran tegen te gaan
(AFP, 30 juli 2007). Voor de VS gaat het om
een gevaarlijk spel. Bij een gelijkaardige
indammingspolitiek tegen de Sovjetunie
in Afghanistan is dat behoorlijk verkeerd
afgelopen. De steun aan islamitische
groepen via Pakistan en Saoedi-Arabië
heeft mee de basis gelegd voor de geken-
de situatie in Afghanistan van voor ‘9/11’
en Al Qaida helpen grootbrengen.

IISSRRAAËËLL,,   LLIIBBAANNOONN EE NN PPAALLEESSTTIIJJNNSSEE

GGEEBBIIEEDDEENN

Het is vooral de onvoorwaardelijke steun
aan Israël die de VS voortdurend in een
lastig parket brengen. De zwaar belaagde

auteurs van het boek The Israel Lobby
(Mearsheimer, J. & Walt, S., 2007) stellen
zelfs dat de zionistische lobby de enige
belangengroep is die er in slaagt de bui-
tenlandse politiek een compleet andere
koers te laten varen dan de Amerikaanse
nationale belangen zouden doen veron-
derstellen. De onvoorwaardelijke steun
aan Israël heeft de Arabische en
Islamitische publieke opinie tegen zich
doen keren en de veiligheid van de VS zelf
ondergraven, zo klinkt het.

De Golfoorlog van 1991 maakte al dui-
delijk hoe lastig het bondgenootschap
met Israël wel is. De VS konden de
Israëlische militaire basissen niet gebrui-
ken op gevaar af de Arabische anti-Irak
coalitie uiteen te zien vallen. Bovendien
moesten de VS heel wat inspanningen
leveren tegen de Iraakse Scud-raketten
(met Patriot afweerraketten) om te ver-
mijden dat Israël zelf het heft in handen
zou nemen. Saddam Hoessein heeft de
hele oorlog geprobeerd om de inherente
contradictie in de VS-Israël-relatie uit te
buiten en de alliantie tegen hem te bre-

ken. De geschiedenis herhaalde zichzelf in
2003, maar ook toen kon president Bush
op geen enkele manier beroep doen op
Israël, integendeel.

De Israëlische oorlog tegen Libanon
legde dezelfde dubbelzinnigheden bloot.
De VS steunden de regering Siniora in
diens machtsstrijd met Hezbollah en zijn
pogingen om de Syriërs weg te krijgen uit
Libanon. Maar toen Israël zijn moordende
bombardementen startte, gingen de VS
niet verder dan een voorzichtige vraag tot
terughoudendheid, iets waar Tel Aviv zich
weinig van aantrok. De VS droegen zo bij
tot de verzwakking van Siniora, die dreig-
de zijn steun bij de bevolking te verliezen,
en de versterking van Hezbollah. De situ-

atie was absurd: met wapens en politieke
steun van de VS bombardeerde Israël het
land van bondgenoot Siniora.

In de Palestijnse gebieden zien we een
gelijkaardig scenario afspelen. De VS wil-
len zowel Israël als Fatah-leider Abbas te
vriend houden. Deze laatste is nodig om
Hamas onder de knoet te houden. Maar
telkens Israël nieuwe nederzettingen of
wooneenheden bouwt in de Palestijnse
bezette gebieden, moet de VS de
Palestijnse Fatah-leiding overtuigen daar
met kalmte op te reageren. Dat komt dan
weer slecht over bij de Palestijnse achter-
ban die in een reactie daarop zijn heil gaat
zoeken bij meer radicale of consequentere
politieke krachten, zoals we gezien heb-
ben tijdens de verkiezingen voor de
Palestijnse Wetgevende Raad begin 2006.

En zo keert de boemerang telkens
opnieuw terug naar het Witte Huis.

Ludo De Brabander is stafmedewerker
Vrede vzw.

■

De Brits-Amerikaanse oorlog tegen Irak en de
daaropvolgende val van het Baath-regime heeft
er tegen de wil van de VS in, voor gezorgd dat de
relaties tussen Bagdad en Iran, die andere staat
op de toenmalige ‘As van het kwaad’, er sterk op
vooruit gingen.
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PPOOLLIITTIIEETTEERRRREEUURR

In januari 2007 verspreidde een video met
daarop een buschauffeur die aangerand
werd met een stok door een aantal poli-
tieofficieren, zich als een lopend vuurtje
via gsm’s en het internet. Een andere
video toonde hoe een vrouw gedurende
een politieondervraging met haar knieën
en polsen aan een paal was opgehangen.
In juli stierf een 19-jarige jongeman, ver-
dacht van diefstal, in een politiekantoor
nadat hij gefolterd en levend verbrand
werd. Een maand later werd een loodgie-
ter door politieofficieren over zijn balkon
gesmeten, terwijl zijn vrouw en negenja-
rig zoontje erop stonden te kijken, omdat
hij het had gewaagd een klacht in te die-
nen over een eerdere agressie vanwege
politie. In dezelfde maand kwam het
bericht van de dood van een 13-jarig jon-
getje dat was opgepakt door de politie
voor het stelen van een aantal pakjes thee
in een winkel.

Schendingen van de mensenrechten
door politie-eenheden lijken wel dagelijk-
se kost in het Egypte dat volop gesteund
wordt door de Verenigde Staten wegens
“de rasse schreden die het land zet rich-
ting democratie”. Ruim 2 miljard dollar per
jaar aan hulp kan president Moebarak
jaarlijks verwachten van de Verenigde
Staten en dit is de militaire assistentie
niet meegerekend (Egypte moet op het
vlak van militaire assistentie alleen onder-
doen voor Israël). In tegenstelling tot wat
de Egyptische regering beweert, gaat het
hier niet om geïsoleerde gevallen. De
Egyptische Organisatie voor

Mensenrechten (EOHR) verwijzen in hun
rapport van augustus 2007 naar 567 gedo-
cumenteerde gevallen van mishandeling
en marteling in politiehechtenis sinds
1993, waaronder 167 sterfgevallen waar-
van de NGO “sterke vermoedens” heeft
dat ze een gevolg zijn van de martelingen.

Volgens de schattingen van EOHR zitten
er momenteel zo’n 16.000 à 18.000 men-
sen, vaak in inhumane omstandigheden,
in de gevangenissen zonder aanklacht of
zonder proces. Sommige van deze gevan-
genen zitten al meer dan 10 jaar vast. De
verboden Moslimbroederschap oppositie
beweert dat er meer dan 1000 leden zijn
opgepakt gedurende het laatste jaar
alleen al. Verschillende oproepen om
Ayman Nour van de seculiere Al-Ghad par-
tij vrij te laten worden ook vakkundig
genegeerd. Hij nam het in 2005 tegen
Moebarak op in de verkiezingen en zit nu
een straf uit voor zogezegde verkiezings-

fraude. In september 2007 verbood de
Egyptische regering de Association for
Human Rights and Legal Aid (AHRLA). Een
NGO die zich specifiek bezighield met het
aanklagen van politiegeweld en martel-
praktijken in de gevangenissen en politie-
stations.

AARRTTIIKKEELL 11 8888

Een referendum gehouden in maart 2007
vergroot de macht van de president aan-
zienlijk (Moebarak is nu al 26 jaar aan de
macht in Egypte) via een aantal grond-
wettelijke veranderingen. De president
kan nu het parlement ontbinden zonder
de toestemming van de bevolking via een
referendum, de burgerrechten inperken
wanneer dit nodig geacht wordt om het
terrorisme te bestrijden, en de rol van het
gerecht beperken bij het controleren van
verkiezingen. Volgens de oppositie en ver-
schillende mensenrechtenorganisaties is
er gefraudeerd bij de stemming van deze

vrienden zoals deze 

de verenigde staten negeren de stijgende

mensenrechtenschendingen in egypte uit

eigenbelang

I  Soetkin Van Muylem  I

(Dit artikel werd vertaald en bewerkt vanuit het Engels origineel van Sara Abbas uit Z-magazine, red.)

Artikel 188 van het Egyptische Strafrecht
zegt dat iedereen “die met slechte inten-
ties vals nieuws, statements of geruchten
publiek maakt, die kunnen leiden tot het
verstoren van de openbare orde”, gestraft
kan worden met boetes of een termijn in
de gevangenis.
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constitutionele veranderingen. Het resul-
taat ervan is dat de presidentiële
bevoegdheden bij een noodtoestand nu
opgewaardeerd zijn naar vaste grondwet-
telijke bevoegdheden. Volgens de regering
helpt de recente constitutionele wijziging
echter alleen de opheffing van de nood-
toestand die sinds 1981 van kracht is in het
land, dichterbij brengen. Het is waar dat
een wildgroei aan wetten rond dit Nood
Decreet het repressieve klimaat bevorder-
de dat al decennia heerst. Eén wet in het
bijzonder wordt regelmatig uit de kast
gehaald, namelijk artikel 188 van het
Egyptische Strafrecht. Dit artikel zegt dat
iedereen “die met slechte intenties vals
nieuws, statements of geruchten publiek
maakt, die kunnen leiden tot het versto-
ren van de openbare orde”, gestraft kan
worden met boetes of een termijn in de
gevangenis.

Uiteraard heeft artikel 188 een grote
invloed op de Egyptische onafhankelijke
media. De pers is hoofdzakelijk onder
staatscontrole, maar er zijn sinds 2005
toch een aantal kranten in privé-eigen-
dom die het niet slecht doen. In de verkie-
zingen van dat jaar hebben er onder ster-
ke binnenlandse- en buitenlandse (VS)
druk een aantal oppositiepartijen de toe-
stemming gekregen om mee te dingen in
de presidentiële en parlementaire verkie-
zingen. Maar het laatste jaar werd weer
hard opgetreden tegen de onafhankelijke
journalistiek. In september werden een
aantal journalisten veroordeeld tot gevan-

genisstraffen van een jaar en meer,
wegens smaad tegenover een paar leden
van de regerende Nationale
Democratische Partij (NDP). Tegen één van
de opgepakte redacteurs, Ibrahim Eissa,
probeert men een zaak te maken wegens
“het proberen destabiliseren van de natio-
nale veiligheid door het verspreiden van
valse informatie over de gezondheidstoe-
stand van president Moebarak”.

Maar artikel 188 wordt ook nog op
andere manieren gebruikt in de strijd
tegen de burgerrechten en bepaalde vrij-
heden. De dag nadat vier redactieleden
van verschillende onafhankelijke dagbla-
den veroordeeld werden tot gevangenis-

straffen van een jaar, werd hetzelfde wets-
artikel gebruikt om de coördinator van het
Centrum van Vakbonden en Arbeiders-
diensten het zwijgen op te leggen. Kamal
Abbas werd eveneens veroordeeld tot een
straf van één jaar wegens laster en het
zwartmaken van een persoon nadat hij in
het magazine van zijn organisatie de
financiële onregelmatigheden aanklaagde
in één van de projecten van een NPD-lid.
Nochtans werden deze onregelmatighe-
den bevestigd door een intern comité en
werd de NPD-man als voorzitter van het
jeugdhuis waar alles om draaide, ontslaan
ten gevolge hiervan. Toch ging het gerecht
verder met de veroordeling. Dit bewijst
dat de bestraffing weinig van doen had
met de officiële aanklacht, maar meer met
het proberen fnuiken van de recente vla-
gen van arbeidersonrust in Egypte.

FFIINNAANNCCIIËËLLEE EE NN MMIILLIITTAAIIRREE HHUULLPP

Reeds 17 jaar biedt het Centrum van
Vakbonden en Arbeidersdiensten een
alternatief voor de Algemene Federatie
van Vakbonden die door de regering
gecontroleerd wordt. De aanvallen op het
Centrum van Vakbonden en
Arbeidersdiensten begonnen dit jaar met
de verplichte sluiting van het hoofdkwar-
tier en een aantal bijkantoren omwille van
“veiligheidsredenen”. Het is opvallend dat
de vervolgingen net komen op een
moment waarop de arbeiders zich begin-
nen roeren tegen de volop rijzende privati-
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De aanvallen op het Centrum van
Vakbonden en Arbeidersdiensten begon-
nen dit jaar met de verplichte sluiting
van het hoofdkwartier en een aantal 
bijkantoren omwille van “veiligheidsre-
denen”. Het is opvallend dat de vervol-
gingen net komen op een moment waar-
op de arbeiders zich beginnen roeren
tegen de volop rijzende privatiseringen.

Moeb arak
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seringen. Voor een lange tijd was de
macht van de arbeiders geneutraliseerd
door de regering, maar de stijgende infla-
tie tast de mogelijkheden van de arbei-
ders aan om in de basisbehoeften te kun-
nen voorzien. Een sterke speler in de priva-

tisatiegolf die voor ongenoegen zorgt bij
de Egyptische arbeiders, is USAID,
het Agentschap voor Internationale
Ontwikkeling. In ruil voor het uitvoeren
van “hervormingsgerichte activiteiten,
zoals het privatiseren van staatsbedrij-
ven”, pompt de VS via dit agentschap zo’n
1,8 miljard dollar in geldtransfers naar het
Egyptische regime.

In de zomer van 2007 keurde de
Amerikaanse Senaat, na enige tegenstrub-
belingen van de Kamer, het buitenlands
militair financieel pakket (FMF) van 1,3
miljard dollar voor 2008 goed (zonder
enige voorwaarden) dat het Pentagon
voorzien heeft voor Egypte. ‘Operatie
Piramide’, een lobbyproject van een aantal
Amerikaanse bedrijven met handelsbelan-
gen in het FMF-project, heeft zijn vruch-
ten duidelijk afgeworpen. Het is een voor-
waarde dat de Amerikaanse militaire hulp
bijna exclusief naar wapenaankopen bij
Amerikaanse bedrijven gaat, dus het is
zeker niet in het belang van deze bedrij-
ven dat de goede relatie tussen de
Egyptische en Amerikaanse administratie
zou aftakelen. Het ziet er meer en meer
naar uit alsof de defensie contractanten
hun zin zullen krijgen. Met de aanslepen-
de nachtmerrie in Irak en de groeiende
invloed van Iran is Egyptes steun in de

regio waarschijnlijk belangrijker dan het
in lange tijd geweest is.

De Verenigde Staten heeft zijn militai-
re banden recentelijk aangescherpt. In juli
2007 kondigde minister van Buitenlandse
Zaken Condoleezza Rice samen met

defensieminister Robert Gates aan dat de
komende 10 jaar miljarden dollars vrijge-
maakt zullen worden voor de aankoop van
geavanceerde wapensystemen voor cru-
ciale bondgenoten in de Midden-Oosten-
regio. Egypte kan rekenen op 13 miljard
dollar aan militaire steun. Volgens Rice
moet deze deal: “kansen geven aan de
gematigde en hervormingsgerichte krach-
ten”. Het parlement legde alweer geen
strobreed in de weg van de regeringsplan-
nen. Ze maakten zich alleen zorgen over
het feit dat de wapenpakketten toch wel
louter ‘defensief’ waren, zodat ze zeker
geen bedreiging konden vormen voor het
Israëlische leger. Het principe een verdere
militarisering door te voeren in een al zeer
volatiele regio werd zelfs niet in vraag
gesteld door de parlementaire commissies
die belast waren met het onderzoeken
van het voorstel.

MMEENNSSEENNRREECCHHTTEENN OONNDDEERRGGEE--

SSCCHHIIKKTT AA AA NN GGEEOOSSTTRRAATTEEGGIIEE

De Amerikaanse ambassadeur in Egypte,
Francis Ricciardone had het in een speech
voor een Procter and Gamble meeting in
Cairo over “een land in beweging…wat
overblijft van Egypte is de stabiliteit, de
veiligheid en de zekerheid….wat nieuw is,
zijn de activiteit, het dynamisme en het

enthousiasme”. Hij vroeg de Egyptenaren
stil te staan bij de “vele voordelen die een
onderlinge vriendschap brengt”, waarmee
hij verwees naar de handels- en investe-
ringsstromen die met 50 % gestegen zijn
in beide richtingen sinds 2001. Hij besloot
zijn speech met: ”we zijn zeer optimistisch
over jullie en over jullie toekomst”.
Uiteraard repte hij met geen woord over
het Amerikaanse rapport van zijn eigen
ministerieel departement over de men-
senrechtensituatie in Egypte. Dit conclu-
deerde dat het respect voor de mensen-
rechten van de Egyptische regering maar
mager bleef en dat er nog altijd grove
schendingen waren op verschillende
domeinen.

In dezelfde week als Ricciardone zijn
uitspraken deed, nodigde zijn president, G.
W. Bush, de Algemene Vergadering van de
VN uit om hem te vervoegen in een
“brede missie voor bevrijding”. Hij verweet
de VN Raden “te zwijgen over repressieve
regimes van Havanna tot Caracas, tot
Pyongyang en Teheran.” De grootste aan-
dacht ging naar Birma, maar ook Cuba,
Zimbabwe, Soedan, Noord-Korea, Iran,
Syrië en Wit-Rusland werden geviseerd als
zijnde “gruwelijke regimes”. Egypte kreeg
zelfs geen terloopse vermelding. Eens te
meer blijken de mensenrechten zeer rela-
tief voor Washington. Om haar strategi-
sche belangen in het Midden-Oosten te
beschermen, zorgde het Witte Huis er
voor dat 2007 weer een goed jaar werd
voor de vrienden van Amerika in de regio.

Bron: ‘With Friends Like These. US solidi-
fies relations with Egypt, ignoring incre-
asing human rights violations there’,
Z-magazine, December 2007.

■
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In de zomer van 2007 keurde de 
Amerikaanse Senaat, na enige
tegenstrubbelingen van de Kamer,
het buitenlands militair financieel 
pakket (FMF) van 1,3 miljard dollar voor
2008 goed (zonder enige voorwaarden),
dat het Pentagon voorzien heeft voor
Egypte.
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MMIILLIITTAAIIRREE CCOONNTTRROOLLEE

Het Amerikaanse buitenlandse beleid is er
al decennia lang op gericht om ver buiten
het eigen grondgebied militaire operaties
te kunnen uitoefenen. De Amerikaanse
president Dwight Eisenhower formuleer-
de al in 1954 de dominotheorie waarbij
landen als Korea en Zuid-Vietnam onder
alle omstandigheden binnen de
Amerikaanse invloedssfeer moesten wor-
den gehouden, anders zouden de
Amerikaanse belangen in Azië gevaar
lopen. Weliswaar werd de Koude Oorlog in
de eerste plaats tegen de socialistische
landen gevoerd door de Verenigde Staten,
maar een ander motief was ook de con-
trole over de olievindplaatsen in het
Midden-Oosten. In de geopolitiek spelen
de grondstoffen en de militaire capaciteit
buiten het eigen grondgebied al lang een
centrale rol. De Truman- (1947), de
Eisenhower- (1957) en de Carter-doctrine
(1980) weerspiegelden dit zeer duidelijk1.
De implosie van de Sovjet-Unie bood de
politieke elite in Washington de kans om
een mondiale machtspolitiek te realise-
ren. Er was immers nog maar weinig
tegenstand. Sinds de negentiger jaren zijn
de VS dan ook volop bezig met hun strate-
gische posities uit te bouwen. De gebeur-
tenissen van 11 september 2001, hebben
deze ontwikkeling alleen maar versneld.
Om hun doel te bereiken zijn de VS-leiders
duidelijk bereid geweld aan te wenden en
het volkenrecht volledig te negeren. Dit
wordt concreet gemaakt door het concept
van preventief (pre-emptive) militair
optreden en door andere onderdelen van
de militaire strategie die in 2006 naar
boven kwamen.

Centraal in de Amerikaanse strategie
staat de controle over de gebieden in het
zogenoemde Eurazië. Hier komen Europa,
het Nabije- en Midden-Oosten en de kust-
gebieden van de Indische Oceaan samen.
Wat West-Europa betreft, wordt aangeno-
men dat deze regio onder Amerikaanse
controle staat. Volgens de geopolitieke
Amerikaanse strateeg Zbigniev Brzezinski
wordt deze regio dus qua controle-inspan-
ningen minder belangrijk geacht. De

eventuele trend naar Europese zelfstan-
digheid wordt via de Amerikaanse plan-
nen om in Oost-Europa een rakettenaf-
weersysteem op te stellen ingedijkt. Maar
een zelfde niveau van Amerikaanse con-
trole bestaat nog niet voor het Midden-
Oosten. Voor deze regio zien we twee
essentiële pijlers van de VS-strategie.
Enerzijds moet de VS-controle de regio
Eurazië overstijgen en tegelijkertijd de
invloed van een nieuwe grootmacht ver-
hinderen, weze het China of weze het
Rusland. Anderzijds, moet tegelijkertijd de
heerschappij over de schaarser wordende
oliereserves worden verzekerd2.

EEUURROOPPAA IISSOOLLEERREENN

Na het einde van de Koude Oorlog werden
de Verenigde Staten, mede door hun eigen
verzwakte economie, geconfronteerd met
groeiende economische blokken zoals de
Europese Unie en Oost-Azië. De militaire
interventies in de jaren negentig (Irak in
1991, Joegoslavië 1999) waren een duidelij-
ke poging om economische rivalen terug
te dringen en markten van de gewezen

Warschaupactlanden aan zich te binden.
Deze interventies leidden tot een gordel
van militaire basissen op strategisch
belangrijke plaatsen. De nieuw verworven
steunpunten werden niet noodzakelijk
opgericht om militaire eenheden te
beschermen. Ze vormen eerder een onder-
deel van een globale interventiepolitiek
om de militaire suprematie uit te buiten,
regio’s aan het dollarblok te binden, om
de dollarzone uit te breiden tegenover de
euro en de yen en om nieuwe winstbron-
nen voor het Wall Street complex, zoals
het VS financiekapitaal genoemd wordt,
te ontsluiten.

Geopolitiek bekeken is het opvallend
dat de nieuwe Amerikaanse militaire

langdurige oorlogen

I  Werner Biermann en Arno Klönne  I

De geopolitiek van de Verenigde Staten wordt aangepast. China klimt op tot de belangrijkste concurrent.
De economische blokken van de Europese Unie en Oost-Azië moeten geografisch en strategisch gescheiden blijven.

En de oorlog tegen het terrorisme wordt vervangen door een strategie van langdurige oorlogen.
We lazen een studie van Werner Biermann & Arno Klönne. (red.)

Sinds de negentiger jaren zijn de VS 
volop bezig met hun strategische posities
uit te bouwen. De gebeurtenissen van
11 september 2001, hebben deze 
ontwikkeling alleen maar versneld.
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steunpunten zich over een gebied uits-
trekken van Bosnië over Georgië en
Azerbeidzjan, langs één lijn van de Balkan
naar Pakistan. Dit wijst erop dat de VS er
in geslaagd is tussen de aaneengrenzende
gebieden van Europa, Rusland en China
een brandgang te slaan. De basissen zijn
als het ware controleposten tussen deze
regio’s om indien nodig de EU te kunnen
isoleren. Een ander motief is klaarblijkelijk
de controle over de olievelden in het
Midden-Oosten te versterken.
De Verenigde Staten dekken op dit ogen-
blik maar een beperkt deel van hun ener-
giebehoeften met olie uit het Midden-
Oosten. De EU en Japan importeren veel
meer vanuit deze regio. Maar de VS
controleren wel de olieproductie en
uitvoer vanuit deze regio door hun
militaire aanwezigheid en hebben zo
invloed op de energieverzorging van
hun belangrijkste economische con-
currenten. Op termijn zijn de gebie-
den in de Golf, Irak inbegrepen,
natuurlijk ook interessant als reser-
vebekken voor de Amerikaanse ener-
gievoorziening.

De oorlog tegen Irak is in strijd
met het volkenrecht maar bracht de
bovenvermelde doelstelling voor
Washington wel naderbij. Op 19 april
2003, dus op het hoogtepunt van de
tweede oorlog tegen Irak, bracht de New
York Times een voorpagina-artikel over de
militaire doelstellingen op lange termijn.
Het gaat om de vier militaire basissen die
de toekomstige Iraakse regering de VS zou
ter beschikking stellen. Volgens de door
het Pentagon vrijgegeven informatie,
moeten deze dienen om de Amerikaanse
invloed in het hart van een spanningsge-
bied te projecteren. Het betreft dus gecon-
centreerde diplomatieke en militaire
inspanningen om de invloedssfeer te ver-
ruimen. Washington wil de Amerikaanse
militairen vanuit alle verschillende uitvals-
punten laten opereren: vanuit de vroegere
socialistische Oost-Europese staten tot
over de Middellandse Zee, in het ganse
gebied van het Nabije en Midden-Oosten
en in de Hoorn van Afrika, in Centraal-
Azië, vanuit de periferie van Rusland tot
de Pakistaanse havens aan de Indische
Oceaan3.

CCHHIINNAA EENN RRUUSSLLAANNDD IINN HHEETT VVIIZZIIEERR

Op dit ogenblik hebben de VS vijf zoge-
naamde superbasissen in Irak. Het betreft
blijvende inrichtingen die ieder tot 2000
militairen kunnen herbergen. Bovendien is
er nog het kamp Victory, op de luchthaven
van Bagdad, waarvan het toekomstig
gebruik nog niet vastgelegd is. Tenslotte
bouwen de VS een reusachtig ambassade-
complex in de Iraakse hoofdstad. Het bud-
get van een miljard dollar dient zeker en
vast niet uitsluitend voor het welbehagen
van haar diplomaten. Men kan er van uit-
gaan dat daar ook een centrale voor de
geheime diensten zal worden uitgebouwd.

Afghanistan is voor de geostrategen
dan weer het epicentrum van Zuid-Azië,
Centraal Azië en het Midden-Oosten. Door
de interventie-oorlog is de VS er in
geslaagd om er voet aan de grond te krij-
gen en gelijktijdig in de omgeving een
waaier van militaire basissen uit te bou-
wen: in Oezbekistan, Kirgizië, Tadzjikistan
en Pakistan. Ook hier is de controle over
en de greep op de Kaspische olie en gas
een belangrijk economisch motief. De
vliegbasissen van Bagram en Kandahar in
Afghanistan werden in 2005 gemoderni-
seerd voor een bedrag van 100 miljoen
dollar. In hetzelfde jaar werd met de bouw
van een nieuw militair steunpunt begon-
nen in Shindad in de omgeving van Herat,
de provinciehoofdstad aan de grens met
Iran. Van daaruit kunnen de doelwitten in
Iran snel bereikt worden. Samen met de in
de Perzische Golf patrouillerende vlieg-
dekschepen kan hiermee de omsingeling
van het waarschijnlijk volgende doelwit
(Iran) als afgerond worden beschouwd .

In september 2001 vroeg de Bush-
regering aan de Oezbeekse president
Islam A. Karimow de toelating om de
vroegere luchtbasis van de Sovjet-Unie in
Chanabad, aan de grens met Afghanistan,
te mogen gebruiken. Enkele weken later
ondertekenden beide regeringen een
akkoord dat de VS tot meerdere basissen
toegang verschaft. Als tegenprestatie zou-
den de Verenigde Staten de veiligheid van
Oezbekistan waarborgen. In december
2001 maakte de regering van Tadzjikistan
bekend dat ze haar luchtmachtinstallaties
ter beschikking stelt van Washington.
Dezelfde maand ondertekenden de rege-
ringen van de Verenigde Staten en Kirgizië

een verdrag voor de bouw van een
militair steunpunt in Bischek.

Het militair nut van deze vestigin-
gen is beperkt. Ze dragen niet
wezenlijk bij tot een verhoogde
inzetkracht van de Amerikaanse
luchtmacht, daar deze veel efficiën-
ter kan opereren van op vliegdek-
schepen en met langeafstandsbom-
menwerpers. Dit is ook de reden
waarom deze steunpunten tot op
heden niet gebruikt werden bij de
luchtoperaties in de Afghaanse oor-
log.
Hun belang is geopolitiek: de

Verenigde Staten zijn zo tot aan de grens
met Rusland en China opgerukt. Het
Chinese kernproevencentrum in Sinkiang
ligt nu binnen het bereik van de
Amerikaanse gevechtsvliegtuigen.

De militaire aanwezigheid van de VS
in de regio dient bovendien de belangen
van de Amerikaanse concerns qua uitba-
ting van de olie- en gasvelden. De plaatse-
lijke elite heeft haar macht vanuit het
Sovjettijdperk tot vandaag veilig kunnen
stellen. Hiervoor hebben ze zoals vroeger
een sterke ruggensteun van een bondge-
noot nodig. Ontginning en transport van
olie en gas zijn zeer geschikt voor een ren-
tenierseconomie, waarin het kapitaal in
tegenstelling tot bij industrialisering,
geen diepgaande veranderingen in de
sociale en economische structuur nodig
heeft. De olie- en gas inkomsten verzeke-
ren de lokale elites van overvloedige wel-
stand, die ze -net zoals de heersers over de
Arabische oliebronnen- maar in geringe
mate met de bevolking delen4.
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De uitbreiding van een wereldomvat-
tende Amerikaanse militaire aanwezig-
heid heeft tot doel de bestaande krachts-
verhoudingen in de wereldeconomie ten
voordele van de VS vast te leggen, en
tegelijk met de militaire arm de mogelijke
rivaliserende economische machtsblok-
ken, EU en Oost-Azië, op afstand te hou-
den.

Bij de oorlog tegen het terrorisme
gaat het er ook om, de weerstand tegen
het globaal model van de VS uit de weg te
ruimen. Dit doet ons denken aan de woor-
den van de gewezen Amerikaanse defen-
sieminister Donald Rumsfeld bij zijn
bezoek aan de troepen in Kosovo op 5 juni
2005: “Hoeveel zullen we voor de strijd-
krachten uitgeven? Naar mijn mening
spenderen we niet alleen voor hen, maar
investeren we. De mannen en vrouwen
van onze strijdkrachten hollen onze eco-
nomie niet uit, maar beschermen ze. Ze
zijn geen belasting voor onze economie,

maar ze zijn een beslissende basis voor
onze groei.”

NNIIEEUUWWEE IIDDEEEEËËNN VVOOOORR HH EE TT

IINNZZEETTTTEENN VVAANN KKEERRNNWWAAPPEENNSS

De Amerikaanse militaire politiek was
reeds voor 11 september 2001 aan de stra-
tegische doelstelling van de VS-regering
aangepast. Door de aanslagen kon ze
alleen sneller volledig ontplooid worden.
Aanvallen op het vaderland kunnen
immers niet aanvaard worden. Al is het
problematisch om hierop met een preven-
tieve oorlog te reageren. Een oorlog die
ook nog eens het inzetten van kernwa-
pens uit de taboesfeer haalt.

President George W. Bush stelde zijn
militaire politiek voor op 1 juni 2002,
waarbij het slechts om een actualisering

ging van de strategische militaire reorga-
nisatie die reeds aan de gang was. Bill
Clinton ontwikkelde met het Pentagon in
1993 al deze strategie in zijn ‘Bottom Up
Review: Force Structure Excerpts’5, een
jaar voordien eigenlijk al voorgesteld in de
‘National Security Strategy’. De Verenigde
Staten moesten de dreiging van interna-
tionaal opererende terroristische groepen
of staten die hen herbergen of steunen,
ernstig nemen. Daarbij gaat het ook om
landen die over massavernietigingswa-
pens beschikken. Aangezien in wezen de
bedreiging grondig is gewijzigd, moet
men hiertegen ook preventief optreden.
Dit wil zeggen: een vroegtijdige oorlog
tegen de vijand. Bush refereerde hiermee
naar wat zijn (nu gewezen) defensieminis-
ter Rumsfeld eerder als volgt had gefor-
muleerd: “De verdediging van de
Verenigde Staten vereist preventie, zelf-
verdediging en soms ook vroegtijdig toe-
slaan”. Dat was zijn kerstboodschap in een

rede voor de National Defence University
in Washington op 31 januari 2002.

Tijdens de NAVO-bijeenkomst van de
defensieministers op 6 juni 2002 preci-
seerde Rumsfeld: “De enige verdediging
[tegen het terrorisme] bestaat erin het
globale netwerk op te sporen en er mee
om te gaan zoals de Verenigde Staten in
Afghanistan doen.”

Dat is ook wat de ‘Nuclear Posture
Review’6 -uitgewerkt door de generale
staf van het leger en de nationale veilig-
heidsraad- uit het jaar 2002 reeds zei. Hier
wordt gepleit voor het afstappen van de
‘strategie van afschrikking’, zoals die in de
Koude Oorlog de betrokken partijen ervan
weerhield onderlinge agressies te starten.
Door het concept ‘preventief optreden’,
krijgen de begrippen verdediging en vei-
ligheid een agressieve connotatie.

Volgens de Nuclear Posture Review
bestaat het huidige afschrikkingspoten-
tieel uit drie componenten: de eerste
betreft de ballistische raketten, strategi-
sche bommenwerpers en de met kernwa-
pens uitgeruste U-boten. De tweede is de
capaciteit om aanvallen op het eigen ter-
ritorium af te slaan; hier neemt het raket-
tenschild een bijzondere plaats in. De
derde is de infrastructuur van het ministe-
rie van defensie om aanslagen zoals deze
van september 2001 te verhinderen.

De nieuwe militaire doctrine wil kern-
wapens kunnen inzetten in het relatief
onwaarschijnlijke geval van een massale
aanval op de vitale belangen van de
Verenigde Staten, die Washington met
alles vernietigende represailles zou beant-
woorden. Maar de VS streven er naar om
de eigen kernstrijdmacht zodanig flexibel
te maken dat ze er de conventionele ver-
nietigingsmogelijkheden mee kunnen
aanvullen.

CCOONNCCEEPPTT VVAANN LLAANNGGDDUURRIIGGEE

OOOORRLLOOGGEENN

Het globale vijandbeeld van de VS-rege-
ring viseert nog steeds de sterke tegen-
strevers -zoals Rusland en China- die met
de gebruikelijke middelen niet onderwor-
pen kunnen worden. Om ze in toom te
houden blijft men een ‘ first strike’ met de
in de Koude Oorlog uitgebouwde kern-
macht vooropstellen. Het op te bouwen
rakettenschild moet het bedreigingpoten-
tieel van de VS verhogen in het geval dat
Rusland en China het VS-beleid teveel
zouden belemmeren. De Nuclear Posture
Review stelt onomwonden dat tegenover
de niet onderdanige staten -deze die zich
niet aan het dictaat van de VS-wereldorde
willen onderwerpen dus- een kernwapen-
aanval verantwoord is. Kwestie van effi-
ciënte afschrikking en beperking van de
eigen risico’s. De gewezen VS minister van
Buitenlandse zaken, Colin Powell, zat vol-
ledig op de regeringskoers toen hij in een
interview met de Washington Post op 15
juni 2007 stelde: “De first strike moet van
die aard zijn dat de bedreiging voor eens
en voor altijd weggenomen is.” Nucleaire
massavernietiging is dus voor de VS niet
langer de allerlaatste toevlucht, maar een
normale strategische optie geworden.

De uitbreiding van een wereldomvattende
Amerikaanse militaire aanwezigheid heeft
tot doel de bestaande krachtsverhoudingen
in de wereldeconomie ten voordele van de
VS vast te leggen.
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De versterking van de Amerikaanse
strijdkrachten richt zich niet tegen een
vermeende terroristische bedreiging,
maar heeft tot doel de economische en
politieke suprematie van de VS te verdedi-
gen tegen oppositionele massabewegin-
gen en sterke economische concurrenten.
Dat is de centrale boodschap van de vier-
jaarlijkse update van de defensieplanning,
‘Quadrenial Defense Review’, die het
Pentagon gelijktijdig met het begrotings-
ontwerp voor 2007 voorlegde. Hier wordt
voor de eerste keer het begrip gebruikt
van de ‘langdurige oorlogen’, dat de ‘war
on terror’ moet vervangen. Dit concept
moet de VS-soldaten en de Amerikaanse
publieke opinie doen instemmen met een
permanente oorlogstoestand voor opera-
ties in Irak en Afghanistan en voor toe-
komstige militaire operaties zoals deze
tegen Iran. Op dit ogenblik concentreert
de strijd zich nog rond Irak en
Afghanistan, maar men wil de bevolking
mentaal voorbereiden op een langdurige
militaire ‘verdediging van het nationaal
belang’ overal in de wereld.

Er is nog een andere veelzeggende
verandering in de gebruikte terminologie.
Het document brandmerkt het terrorisme
niet meer als hoofdvijand, maar heeft het
over ‘gewelddadige extremisten’ of
gewoon extremisten. Klaarblijkelijk wordt

hier een concept uitgewerkt dat de strijd-
krachten in staat zou stellen om iedere
vorm van oppositie tegen de VS suprema-
tie met geweld neer te kunnen slaan. Wie
zich tegen de economische en politieke
heerschappij van de VS verzet, zal los van
zijn ideologische instelling, als ‘extremist’
gebrandmerkt worden. Deze ‘opstandbe-
strijding’, zoals geschetst in dit Pentagon-

document, richt zich niet alleen tegen isla-
mitische terroristen, maar tegen iedere
massabeweging die zich verzet tegen het
VS-imperialisme en zijn marionettenregi-
mes.

Met andere woorden, Washington wil

iedere vorm van militaire concurrentie aan
banden leggen die de leidende positie van
de VS zou kunnen destabiliseren. Als
afschrikking niet helpt, dan zullen de
Verenigde Staten niet aarzelen om de
strategische en operatieve infrastructuur
van de vijand met militair machtsvertoon
te vernietigen.

De Amerikaanse defensieplanning
noemt uitdrukkelijk China als de macht
die het grootste potentieel bezit om als
militaire concurrent voor de VS op te tre-
den. China wordt in staat geacht de nodi-
ge militaire technologie te verwerven die
in de toekomst de traditionele militaire

overmacht van de VS zou kunnen neutrali-
seren. Het document erkent dat de VS-
investeringen in het programma voor lan-
geafstandsraketten, een voorbereiding
vormen voor toekomstige militaire con-
flicten met China.

De verbeterde militaire capaciteit van
China en de enorme uitgestrektheid van
het continentale land, gekoppeld aan de

problemen van het Amerikaanse leger qua
logistiek en bevoorrading, onderstrepen
het belang van programma’s om de strijd-
krachten in staat te stellen langdurige
operaties te kunnen uitvoeren in verafge-
legen gebieden waartoe hen de toegang
ontzegd wordt. Deze openlijke militaire
bedreiging lokte geërgerde reacties uit bij
de regering in Peking. Een woordvoerder
van het Chinese ministerie van
Buitenlandse zaken verklaarde dat zijn
land heftig en scherp protesteert tegen de
inhoud van het Pentagon document, en
het als een inmenging in de binnenlandse
aangelegenheden van China beschouwt.
Peking eist dat er een einde komt aan
deze willekeurige en onverantwoorde kri-
tiek op zijn defensiebeleid.

Vertaald en bewerkt door Antoine
Uytterhaeghe

Werner Biermann en Arno Klönne zijn de
auteurs van de boeken: ‘Ein Objekt der Gier.
Der Iran, der Nahe und Mittlere Osten und
Zentralasien’ (Broschiert) en ‘The big Stick’.

–––––––
1 De Truman doctrine stelde dat Amerika
bereid was om Griekenland en Turkije econo-
misch en militair te steunen om te beletten dat
deze landen in de invloedssfeer van de
Sovjetunie terecht zouden komen. De
Eisenhower doctrine hield in dat gewapend
geweld zou gebruikt worden op verzoek indien
er een imminente of eigenlijke agressie was
tegen de Verenigde Staten en dat landen die
standpunten innamen tegen het communisme
op allerlei manieren hulp konden ontvangen. De
Carter doctrine zegt dat er indien nodig militai-
re kracht gebruikt zal worden om de
Amerikaanse nationale belangen in de
Perzische Golf-regio te verdedigen.
2 William Engdahl, A Century of War. Anglo-
American Oil Politics and the New world Order,
London, 2004, p. 246.
3 Thomas Shanker en Eric Schmitt, Pentagon
Expects Long-Term Access to four Key Bases in
Iraq, New York Times, 19 april 2003.
4 Pepe Escobar, Globalisation: How the
Globalized World is Dissolving into liquid War,
Ann Arbor, 2006, pp. 41-70.
5 Dit document handelt over de volledige
controle van de VS-strijdkrachten.
6 Dit document handelt over de volledige
herziening van de kernwapenstrategie van de
VS.

■

Het concept ‘langdurige oorlogen‘ moet
de VS-soldaten en de Amerikaanse
publieke opinie doen instemmen met
een permanente oorlogstoestand voor 
operaties in Irak en Afghanistan en voor
toekomstige militaire operaties zoals deze
tegen Iran.
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EESSCCAALLAATTIIEE

De parlementsbeslissing is er gekomen na
een paar zware gevechten tussen guerril-
lero’s en soldaten in Zuid-Oost-Turkije,
vooral in september en oktober, waarbij
tientallen Turkse soldaten de dood von-
den. In oktober alleen al een 50-tal en in
de eerste helft van het jaar al 225. Dit ter-
wijl er in heel 2006, 294 Turkse militairen
het leven verloren in gevechten met de
opstandelingen. Die voeren strijd voor
autonomie van Turks Koerdistan, maar op
lange termijn dromen ze van een eenge-
maakt Koerdistan, dat zou bestaan uit de
Koerdische gebieden van Irak, Iran, Syrië
en Turkije.

Het toenemende aantal doden dit jaar
wijst op een duidelijke escalatie. De vraag
is waarom dit nu gebeurt. Daarvoor heb-
ben zowel leger als rebellen hun redenen.
In 1999 kondigde Abdullah Öcalan, de lei-
der van de PKK, het einde van de gewa-
pende strijd af, die in 1984 was begonnen
en een spoor van dood en vernieling ach-
ter zich liet. Duizenden dorpen en gehuch-
ten werden vernield door het Turkse leger
en honderdduizenden Koerden moesten
gedwongen verhuizen naar de grote
Turkse steden en naar Europa.

Öcalan zat toen in een Turkse gevan-
genis nadat hij vanuit zijn schuiloord in
Kenia -de Griekse ambassade in Nairobi-
was ontvoerd door een samenwerking van
Grieken, Turken, Amerikanen en Israëli’s.
De PKK-leider, die tot een levenslange
gevangenisstraf werd veroordeeld en een
eenzame opsluiting uitzit op het gevange-
niseiland Imrali in de Zee van Marmara,

gooide onverwacht het roer om. Verwacht
werd dat hij op zijn proces, het proces van
de Turkse staat zou maken en de onder-
drukking van de Koerden als oorzaak van
de guerrilla-oorlog in de verf zou zetten.
Was het een ommezwaai uit lijfsbehoud,
zoals velen veronderstelden, of niet? Feit
is dat Öcalan openlijk afstand nam van de
guerrilla en zich er zelfs voor verontschul-
digde bij het Turkse volk. Hij koos voor een
vreedzame oplossing via onderhandelin-
gen tussen Koerden en Turken. De guerril-
lero’s kregen de opdracht zich terug te
trekken in het Qandil-gebergte in Irak aan
de grens met Iran. Wat de meesten deden.
Maar de verhoopte respons bleef uit. PKK-
leden die naar Turkije vlogen in de hoop
een onderhandelingsproces te kunnen
starten, werden bij aankomst gearres-

teerd en tot lange gevangenisstraffen ver-
oordeeld. Met terroristen wordt niet
onderhandeld was het standpunt van
Turkije. En dat is het de dag van vandaag
nog altijd. De PKK kondigde inmiddels al
vijf keer vergeefs een eenzijdig bestand af.
Het laatste dateert van oktober 2006. De
guerrillero’s in Turkije zouden daaronder
geen offensieve acties meer ondernemen,
enkel nog vuren uit zelfverdediging.

Binnen de PKK leidde deze politiek tot
heel wat discussies, spanningen en zelfs
dissidenties. Des te meer omdat de wes-
terse bondgenoten weigerden ook maar
enige druk uit te oefenen op Turkije om te
onderhandelen. Toen Öcalan begin 1999 in
Rome was, lanceerden Italië en Duitsland
(dat eerder een internationaal arrestatie-
bevel tegen de Koerdische leider had uitge-
vaardigd) een gezamenlijk initiatief om tot
een oplossing van de Koerdische kwestie te
komen. Maar eens Öcalan naar Kenia was
vertrokken, werd er met geen woord meer
gerept over het voorstel. Meer nog, de PKK
werd door de Verenigde Staten en daarna
door de Europese Unie op de lijst van terro-
ristische organisaties gezet.

In deze uitzichtloze situatie besloot de
PKK de voorbije jaren meer en meer guer-
rillero’s terug de Turkse grens over te stu-
ren, in een poging meer druk uit te oefe-
nen. Daarmee nam uiteraard de kans op
botsingen met het Turkse leger toe.

TTUURRKKSS LLEEGGEERR II NN DD EE AAAANNVVAALL

Dit jaar, 2007, viel dit alles samen met een
nieuwe poging tot verkapte staatsgreep

turks leger maakt vuist tegen koerdische

guerrilla

I  Paul Vanden Bavière  I

Tot een grootscheepse Turkse inval in het noorden van Irak, waarvoor het Turkse parlement op 17 oktober de toestemming
gaf, is het nog niet gekomen. De naderende winter maakt die de komende maanden vrijwel onmogelijk.

Maar de guerrillero’s van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die zich daar hoog in de bergen verschuilen,
worden wel geregeld gebombardeerd en vanuit helikopters onder vuur genomen.
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van het Turkse leger (bij een eerdere suc-
cesvolle poging werd in 1996 de islamisti-
sche premier Necmettin Erbakan in1997
tot ontslag gedwongen). Het leger zag
zijn kans bij de verkiezing van een nieuwe
president. Dit jaar liep de ambtstermijn
van Ahmet Necdet Sezer af, een man van
het nationalistische Turkse establishment.
Het leek onvermijdelijk dat de nieuwe pre-
sident een islamist zou worden, aangezien
de islamistische Partij voor Gerechtigheid
en Ontwikkeling (AKP) in 2002 de traditio-

nele Turkse partijen van de kaart had
geveegd en een ruime absolute meerder-
heid in het parlement had behaald. En het
was aan het parlement de nieuwe presi-
dent aan te duiden. Wellicht zou premier
Recep Tayyip Erdogan de uittredende
Sezer opvolgen.

De krachtmeting werd ontketend in
april. Het leger stuurde voortdurend waar-
schuwingen uit. Onder Erdogan zou de
scheiding tussen staat en moskee in het
gedrang komen. Honderdduizenden natio-
nalistische Turken kwamen in het kader
van de strijd voor de seculiere staat op
straat. Erdogan achtte het in deze
omstandigheden van confrontatie niet
opportuun zijn kandidatuur in te dienen,
maar schoof zijn minister van
Buitenlandse Zaken Abdullah Gül naar
voor. Met medewerking van het gerecht
werd Gül’s verkiezing verhinderd omdat er
geen twee derden van de parlementsle-
den aanwezig waren bij de stemming -
wat wettelijk gezien niet nodig is, wel
moet de kandidaat in de eerste stemron-
den een twee derde meerderheid halen,
daarna niet meer.

Erdogan reageerde met een voorstel
van grondwetswijziging om de president
door het volk te laten kiezen en de termijn
van het parlement van vijf tot vier jaar te
verminderen. Hij riep tevens vervroegde
verkiezingen uit voor juli. Het resultaat

daarvan was nefast voor het leger: de pro-
pagandacampagne had gefaald. Erdogan
kwam nog sterker uit de verkiezingen,
met bijna de helft van de stemmen. De
grondwetswijzigingen van Erdogan wer-
den in een referendum goedgekeurd. Het
leger was niet meer in staat de verkiezing
van Gül tot staatshoofd te verhinderen.

Naast het spookbeeld van een “islamisti-
sche staat”, was ook ‘de eenheid van het
land’ één van de voornaamste punten in

de campagne van de militairen tegen
Erdogan, die de Koerden enige (nooit inge-
loste) beloften had gedaan. Die eenheid is
samen met het secularisme één van de
pijlers van het Turkse nationalistische
establishment. Met de nadruk op de strijd
tegen de separatistische PKK konden de
militairen proberen hun machtspositie te
versterken. En op twee terreinen tegelijk -
dat van de seculiere staat en dat van een-
heid van het land- kon Erdogan geen ver-
zet bieden. De militairen hebben op het
gebied van nationale veiligheid al onge-
veer een absolute vrijheid -zelfs het bud-
get van defensie mag niet besproken noch
gecontroleerd worden door het parle-
ment.

Het ziet ernaar uit dat Erdogan een
soort compromis gesloten heeft met de
militairen. Hij laat ze met rust zolang ze
hem en zijn partij aan de macht laten. In
ruil verzaakt hij aan de democratische
controle over het leger, die door Europa
wordt geëist. Door de strijd tegen de PKK
op te voeren, met andere woorden een
vuist te maken tegen de Koerden, kunnen
de militairen een belangrijk deel van hun
macht behouden. De door Europa geëiste
burgerlijke controle over de strijdkrachten
is één van de redenen waarom het leger
niet erg gebrand is op lidmaatschap van
de Europese Unie.

Zolang het leger de PKK kan bestrijden

is het gevrijwaard van teveel pottenkijkers
en gespaard van teveel hervormingen.
Dus drijft het de strijd op. In dat kader
werd in mei ook al begonnen met nieuwe
aanwervingen van zogenaamde dorps-
wachters, een militie van collaborerende
Koerden. In 2003 was Turkije, op verzoek
van Europa, begonnen met de afbouw van
dat gehate korps. Maar in de voorbije
zomer werden er al 10.000 nieuwe aange-
worven.

En het blijft niet bij een strijd tegen de
PKK, maar tegen alle nationalistische
Koerden. Daarvoor kan het leger rekenen
op zijn kemalistische achterban binnen
het gerecht en de administratie.
Journalisten en intellectuelen die de
Koerdische kwestie durven aankaarten
worden steevast vervolgd. Het gerecht
verbood de laatste vijftien jaren al vijf pro-
Koerdische partijen. Nu dreigt ook de
Partij voor een Democratische Samen-
leving (DTP) te worden opgedoekt. Deze
partij wist 20 zetels te veroveren in het
Turkse parlement omdat ze de kiesdrem-
pel van 10% wist te omzeilen via “onaf-
hankelijke kandidaten”. Premier Erdogan
heeft zich tegen het nieuwe initiatief van
het gerecht uitgesproken. Maar de vraag
is of hij zijn verzet zal volhouden en zijn
compromis met het leger wil riskeren.

CCOONNCCLLUUSSIIEE

In deze omstandigheden is het dan ook de
vraag of de verwachtingen van Europa,
zoals die worden vertolkt door Joos
Lagendijk -een Nederlands lid van het
Europees Parlement en mede-voorzitter
van het Gezamenlijk Comité EU-Turkije-
houdbaar en realistisch zijn. Ze houden in
dat AKP en DTP samen het Koerdisch pro-
bleem zouden kunnen oplossen. Daarvoor
ziet hij drie voorwaarden: de PKK moet
zonder voorwaarden alle acties stoppen
om vooruitgang mogelijk te maken; de
AKP moet voortgaan met hervormingen,
zoals een wijziging van de grondwet, zon-
der rekening te houden met de acties van
de PKK; en de DTP zou duidelijk moeten
maken dat ze het niet eens is met de PKK.

■

Zolang het leger de PKK kan bestrijden is
het gevrijwaard van teveel pottenkijkers
en gespaard van teveel hervormingen.
Dus drijft het de strijd op.
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Het afgelopen jaar is de discussie rond de
opwarming van de aarde op een keerpunt
gekomen. Door de media-hype rond de
film van Al Gore “An Inconvenient Truth”,
gevolgd door de nieuwe rapporten van
het Intergouvernementeel Panel voor
Klimaatverandering (IPCC) hebben de kli-
maatsceptici moeten inbinden.

Opeens zien media en publiek in wat
reeds meer dan twintig jaar de weten-
schappelijke consensus is over de klimaat-
veranderingen ten gevolge van het men-
selijk optreden, en de gevaren die daaraan
zijn verbonden voor de toekomst van elk
leven op aarde.

Van overal worden oplossingen voor
de opwarming van de aarde voorgesteld.
Dat gaat van het gebruik van biobrand-
stoffen, over oplossingen via ‘geo-engi-
neering’ zoals het pompen van zwavelpar-
tikels in de stratosfeer om een soort scha-
duw over de aarde te brengen, tot bewe-
ringen dat de markt in uitstootgassen de
onzichtbare hand is die de wereld zal red-

den. “Laat ons het debat sluiten over het
feit of opwarmingsgassen nu veroorzaakt
zijn door het menselijk optreden of door
natuurlijke ontwikkelingen”, zei G. W. Bush
recent. “Dat we ons concentreren op
goede technologieën hieromtrent.”

Het is typerend voor de hocus-pocus

oplossingen die nu tot de media doordrin-
gen, dat ze allemaal beloven dat ze onze
levensstijl kosteloos kunnen vrijwaren.
Alle economen blijven nochtans herhalen

dat ‘gratis’ niet bestaat, dat er ergens
moet betaald worden. Men vertelt ons nu
echter langs alle kanten – zelfs Gore – dat
we de klimaatverandering kunnen aan-
pakken zonder al teveel kleerscheuren. We
kunnen rustig verder onze auto’s behou-
den, onze industriële afval, onze eindeloos

groeiende wareneconomie,… Zelfs de
beleidsvoorstellen van het Internationaal
Panel voor Klimaatverandering – gedeelde
Nobelprijs 2007 – zeggen ons dat het pro-
bleem goedkoop kan worden opgelost via
de magische technologie en de markt.

Het is zeker de bedoeling de aarde te
redden, maar alleen maar als tegelijkertijd
het kapitalisme kan worden gevrijwaard.
De prominentste voorstellen zijn bijgevijld
totdat ze in de kapitalistische doos pas-
sen. Er kan geen sprake zijn van een ver-
storing van de bestaande klassen- en
machtsrelaties. Alle voorgestelde oplossin-
gen moeten in de productietredmolen
kunnen ingeschoven worden.

Zelfs progressieve denkers, zoals
George Monbiot met zijn boek ‘Heat, How
to Stop the Planet Burning’, schrijven zich
in deze trend in. Monbiot legt ons uit dat
de rijke landen het probleem van de

een nieuwe oorlog tegen de planeet?

I  John Bellamy Foster  I

Een werkelijke oplossing voor de milieucrisis van de wereld kan niet worden bereikt enkel en alleen door nieuwe 
technologie, of door van de natuur een markt te maken, meent John Bellamy Foster.

Men moet naar de wortels van het probleem gaan door de sociale productieverhoudingen aan te pakken,
is zijn stelling. We vonden een artikel in “Third World Resurgence”. Hier krijgt u er een weergave van. (red.)

Het is zeker de bedoeling de aarde te
redden, maar alleen maar als tegelijker-
tijd het kapitalisme kan worden gevrij-
waard.

CCOONNCCRREEEETT VVOOOORRSSTTEELL

Op 24 september 2007 had Ban Ki-Moon een klimaatsbijeenkomst georganiseerd in
New York, ter voorbereiding van de Kyoto-onderhandelingen van Bali, december 2007.

Helemaal anders dan de speeches en analyses die iedereen wel kan verwachten
op zo’n conferentie kwam de president van Ecuador, Rafael Correa, met een gedurfd
voorstel. Hij zei dat Quito bereid is om zowat 920 miljoen vaten petroleum niet te
exploiteren, en op die manier een van de rijkste gebieden in de wereld qua biodiversi-
teit te vrijwaren: het Yasuni National Park telt met zijn 982.000 hectaren 500 soorten
vogels, 173 soorten zoogdieren, 100 soorten amfibieën, 43 soorten boomkikkers en 100
soorten reptielen.

President Correa meldde dat dit engagement 111 miljoen ton minder koolstof in de
lucht betekende, maar helaas zou zijn land daardoor 720 miljoen dollar per jaar moe-
ten missen. Daarom riep hij op tot financiële hulp vanwege de rijke landen om het
economisch verlies te compenseren dat zijn land zou leiden door de olie in de grond
te houden.

Voorlopig hebben we daar nog niet veel antwoorden op gehoord...
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oplossing voor de planetaire milieucrisis
niet simpelweg kan bereikt worden door
nieuwe technologieën of door de natuur
in een markt te veranderen. We moeten
dus naar de grond van het probleem gaan
door de sociale productieverhoudingen
aan te pakken.

We moeten erkennen dat de huidige
ecologische problemen gerelateerd zijn
aan een systeem van mondiale ongelijk-
heid dat ecologische destructie nodig
heeft voor zijn bestaan. Er moeten nieuwe
sociale en democratische oplossingen
worden uitgewerkt, die gebaseerd zijn op
aandacht voor alle mensen, op duurzaam-
heid, en op bewaringsprincipes die essen-
tieel zijn voor het leven op aarde. Dit ver-
onderstelt echter dat we uit de kapitalisti-
sche logica stappen en vrede sluiten met
de planeet en de mensen.

John Bellamy Foster is professor sociologie
aan de Universiteit van Oregon in Eugene
(USA). Hij geeft de Monthly Review uit en
is (co-)auteur van verschillende boeken, o.a.
The Vulnerable Planet, Hungry for Profit
(2000), In Defense of History (1998),… 
Dit artikel verscheen eerst in de
Indypendent (New York, 8 juni 2007).

–––––––
1 De zogenaamde Geritol oplossing voor de
globale opwarming van de aarde kreeg zijn
naam van een tonicum dat wordt geworven om
de gevolgen van ijzer-slecht bloed te behande-
len: het bezaaien van de oceanen met ijzer zal
het niveau van fytoplankton verhogen en daar-
om meer kooldioxide van de atmosfeer trekken.

■
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opwarming aankunnen zonder te moeten
degraderen naar derdewereldniveau of de
middenklasse-levensstijl overhoop te
halen, of inderdaad in te moeten grijpen
op de verdeling van de rijkdom.

Politiek wordt zorgvuldig uit zijn ana-
lyses geweerd. In de plaats daarvan con-
centreert hij zich op meer bussen, beter
geïsoleerde woningen, virtueel werk, vir-
tueel shoppen en verbeterde bouwmate-
rialen. Ondernemingen, doet men ons
geloven, zijn een deel van de oplossing,
niet een deel van het probleem. Minder
progressieve, meer technocratische den-
kers zoeken vervanging voor koolstofhou-
dende energie, zoals biobrandstoffen, zelfs
kernenergie of spreken van witte plastic
eilanden in de oceanen (een geo-enginee-
ring oplossing om de verloren weerkaat-
singcapaciteit van de aarde door het smel-
ten van de ijskap te vervangen).

De dominante antwoorden voor het
probleem van de opwarming van de aarde
komen dus eigenlijk neer op wat als een
nieuwe oorlogsverklaring aan de natuur
kan worden bekeken. Als de natuur
‘reageert’ op de milieudegradatie van het
kapitalisme in de vorm van klimaatveran-

dering, dan is ons antwoord een nog gro-
tere waaier van technologische en markt-
innovaties te ontplooien zodat de expan-
sie van het systeem verder kan gaan.

Zoals Hannah Arendt, een van de
belangrijke politieke filosofen van de
20ste eeuw, zei: “In de moderne (kapitalis-
tische) omstandigheden is het niet vernie-
ling maar bewaring die tot ruïnering
leidt”. Vandaar dat het kapitalisme tegen-
over natuurlijke hindernissen geen ander
alternatief heeft dan een nieuwe aanval
op de natuur, met nieuwe hightech bewa-
pening.

De ecologische irrationaliteit van dit

antwoord is evident in zijn tendens om de
opwarming van de aarde los te koppelen
van de algemene milieucrisis in haar
geheel. Deze gaat over problemen als uit-
sterven van soorten, achteruitgang van de
oceanen, tropische ontbossing, verwoe-
stijning, toxisch afval, en dergelijke meer.

Vanuit dergelijk eng perspectief is het
dan mogelijk om biobrandstoffen te pro-
moten als deel van de oplossing voor de
opwarming, zonder te moeten toegeven

dat het de honger in de wereld zal ver-
scherpen. Of vindt men het ook een prag-
matische oplossing om de oceaanbodem
met ijzer te bezaaien (de zogenaamde
Geritol1 oplossing voor de opwarming van
de aarde) om de fytoplankton en de kool-
stof-absorberende capaciteit van de oce-
anen te verhogen, zonder dit te verbinden
aan de huidige catastrofale degradatie
van de oceanen. Het feit dat de biosfeer
een onderling verbonden geheel vormt,
wordt gewoon opzij geschoven omdat
één en ander in onze economie moet pas-
sen.

Dit alles suggereert dat een werkelijke

We moeten erkennen dat de huidige 
ecologische problemen gerelateerd zijn
aan een systeem van mondiale ongelijk-
heid dat ecologische destructie nodig
heeft voor zijn bestaan.
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DOSSIER

dossier
Afghanistan zit in een slepende oorlog die volgens vele waarnemers niet leidt naar stabiliteit of wederopbouw. 2007
was het meest gewelddadige jaar sinds de val van het Talibanregime in 2001. Het NAVO-hoofdkwartier heeft het
voortdurend over reconstructie, maar de realiteit is duidelijk anders. Afgelopen zes jaar is de Taliban geleidelijk ver-
sterkt omdat ze zich nu een aureool van bevrijdingsstrijd tegen een buitenlandse bezetter kan aanmeten. Dit dossier
wil u laten kennis maken met een waaier aan opinies: van de gematigde voorstander van de militaire aanwezigheid
(zij die pleiten voor een terugtrekkingskalender op half lange termijn) tot diegenen die menen dat er een andere poli-
tiek nodig is en die de troepen onmiddellijk weg willen. Onze vredesbeweging sluit zich bij deze laatste groep aan.

Georges Spriet, Soetkin Van Muylem, Bruno de Cordier, Bieke Verplancken

• Naar een politieke oplossing in Afghanistan
• Oorlog zonder einde
• Sysifus op de Hindu Kusj?
• Afghanistan op weg naar chaos
• Een reis naar Afghanistan
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naar een politieke oplossing in afghanistan

I  Georges Spriet I

De Spaanse generaal Jose Enrique de Ayala was tweede in bevel van de multinationale divisie Centrum-Zuid in Irak, en
maakte in El Pais van 7 oktober 2007 een analyse van de zesjarige oorlog in Afghanistan.

Hier volgen eerst enkele opmerkingen en dan een paar uittreksels uit zijn opiniestuk.

Generaal de Ayala schrijft een dubbel belang toe aan de
Westerse aanwezigheid in Afghanistan. Vooreerst verhinderen
dat de Taliban opnieuw aan de macht komen en een islamiti-
sche staat installeren die een nieuw steunpunt zou worden
voor het Al Qaeda terrorisme. Daarnaast de ongelukkige bevol-
king helpen een sterke en democratische staat uit te bouwen
die voldoende veiligheid, welvaart en vrijheid kan bieden.
Beide doelstellingen zijn volgens generaal de Ayala met elkaar
verweven want als de
tweede niet bereikt
wordt, dan faalt ook de
eerste. “Daarom moe-
ten heropbouw en ont-
wikkelingshulp voor-
rang krijgen op de mili-
taire opties.”

Vooraleer we hier-
onder uittreksels uit
zijn stuk publiceren,
toch enkele opmerkin-
gen. Het valt bijzonder
op hoeveel belang hij
eraan hecht geen
‘nederlaag’ te moeten
toegeven in deze oor-
log. Verder heeft hij
het niet over het
belang om de opium-
handel tegen te hou-
den, wat door onze bewindslui wel vaak gedaan wordt.
Wellicht is hij er zich genoeg van bewust dat precies de Taliban
de opiumproductie hadden verboden. Vandaag, zegt de gene-
raal, is die echter een bijzondere bron van inkomsten voor al de
clans die hun zelfstandigheid willen financieren, zowel voor de
Taliban als voor regeringsambtenaren. Generaal Ayala spreekt
verder met geen woord over de wraakoefening die deze oorlog
ook is: Al Qaeda viel de Twintowers aan, wij vallen de
beschermheren van Osama Bin Laden aan.

Waar de generaal duidelijk ook geen oren naar heeft, is
naar de analyse die stelt dat Afghanistan een onderdeel is van
de strategie van permanente oorlog die de VS-leiders aan het
doorvoeren zijn. Een permanente oorlog om de dominante

economische positie van Washington en haar multinationals
veilig te stellen. De kritiek van de Ayala op de oorlog in
Afghanistan, die voor een generaal op zijn minst opmerkelijk is
te noemen, gaat dus niet in de richting van “dit is ‘onze’ oorlog
niet meer”, maar valt terug op het principe dat de oorlog niet
kan worden gewonnen, en geen perspectief naar een oplossing
in zich draagt.

Dit is wat generaal de
Ayala schreef:

Zes jaar geleden werd
de operatie Enduring
Freedom gelanceerd en
kwamen de
International Security
and Assistance Forces
(ISAF) tot stand. Als ik
de toestand in
Afghanistan als slecht
omschrijf, gedraag ik
me heel genereus.

De regering Karzai
wordt ondergraven
door corruptie en inef-
ficiëntie en heeft geen
controle over het land.
Naast de Taliban ope-
reren er nog talrijke

andere groepen van krijgsheren waarvan verschillende uit de
zogenaamde Noordelijke Alliantie.

Het Akkoord van Londen van 31 januari 2006 voorzag een
kalender voor reconstructie en stabilisering tegen 2010. Dit
wordt niet gerealiseerd. De Afghaanse politie, noch het leger
bereikt een minimum capaciteit om de situatie te controleren.

De inspanningen voor reconstructie halen slechts een zeer
beperkte impact in de provincies, zeker wat infrastructuur,
drinkbaar water en elektriciteit betreft. De essentiële dienst-
verlening bereikt de mensen buiten Kaboel niet. De mensen
vinden hun enige bron van inkomsten in de opiumteelt.
Volgens VN cijfers gaat het om 93% van de wereldproductie,
wat neer komt op meer dan 8000 ton. Dat is 34% meer dan
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vorig jaar, waarmee de krijgsheren hun financiering verzeke-
ren, net zoals de Taliban en een goed deel van de regerings-
ambtenaren.

De interventie in Afghanistan betekent geen rem op de
terroristische activiteit van Al Qaeda. Ook de Taliban activiteit
vertoont een stijgende lijn: voornamelijk in Helmand,
Kandahar en Uruzgan. maar ook elders. De bomaanslagen en
de gewapende aanvallen zijn verdrievoudigd tegenover 2005.
De internationale coalitie heeft al meer dan 750 doden te
betreuren (ISAF van de NAVO plus Enduring Freedom van de
VS) en verschillende duizenden Afghanen, waaronder vele bur-
gers, inclusief kinderen. Het internationaal militair optreden
veroorzaakt een groeiend aantal burgerslachtoffers, vooral ten
gevolge van de luchtoperaties ter ondersteuning van de
gevechten die de Amerikaanse speciale troepen voeren tegen
de vijand. Deze feiten, samen met het uitblijven van een verbe-
tering van de levensstandaard, zorgen ervoor dat de legitimi-
teit van president Karzai zakt. Anderzijds zorgen deze feiten
voor een groeiende steun aan de Taliban, die hun acties nu tot
een groot deel van het land hebben uitgebreid.

De internationale gemeenschap heeft tot op vandaag 10
keer meer geïnvesteerd in militaire zaken dan in ontwikkeling.

Ze dient zich af te vragen wat ze in Afghanistan moet doen
om het tij te keren. Sommigen pleiten voor meer militairen.
Maar is dit wel een oplossing op lange termijn? Vandaag telt
ISAF zo’n 35.000 soldaten, waarbij we de 7000 manschappen
van Enduring Freedom moeten bijtellen. De Sovjetunie had er
in de jaren 1980 meer dan honderdduizend, zonder dat
Moskou erin slaagde het land te domineren. […] Het is niet
makkelijk om te bepalen hoeveel soldaten er precies nodig zijn
om een effectieve controle over het land en zijn grenzen te
kunnen uitoefenen. Ter vergelijking kunnen we stellen dat er
in Kosovo -dat 60 keer kleiner is en een bevolking heeft die 15
keer minder talrijk is- 50.000 NAVO soldaten nodig waren. Zijn
we bereid zo’n 300.000 à 400.000 soldaten gedurende onbe-
paalde tijd in Afghanistan te installeren? Als het antwoord
negatief is op bovenstaande vraag, zijn er drie mogelijkheden:
terugtrekken, behouden van de huidige situatie (die echter
verslechtert zonder perspectief op een reële stabilisering van
het land), of zoeken naar een meer realistische oplossing. Op
dit ogenblik zou een onmiddellijke terugtrekking van de troe-
pen uitdraaien op een catastrofe. Er zou onmiddellijk opnieuw
een burgeroorlog uitbreken met het gevaar dat het land zou

worden opgedeeld, of onder een volledige Talibanoverheersing
zou vallen. Dit zou niet bepaald een stap zijn in de richting van
zelfbeschikking van de Afghanen. Bovendien betekent dit een
nederlaag voor de NAVO, de internationale gemeenschap en de
VN, en dus een overwinning van het jihadisme. En toch. De
militaire operatie op zich gaat het probleem nooit oplossen. De
Taliban kunnen we tegenhouden voor een tijd, we kunnen de
schade door de Taliban wellicht minimaliseren, maar een over-
winning is niet mogelijk, zeker als Pakistan blijft wat het is.
Voor elke 100 strijders die worden uitgeschakeld zijn er 1000
afgestudeerden van de Pakistaanse koranscholen (madrazas)
bereid om hun plaats in te nemen. En in de mate dat de militai-
re acties aan beide zijden gewelddadiger worden, in dezelfde
mate verliezen Karzai en de internationale troepenmacht aan
steun bij de burgerbevolking. Daarom is er maar één realisti-
sche politieke oplossing. De herziening van het Akkoord van
Londen, om een nieuw intern akkoord te bereiken met ‘alle’
politieke groeperingen -ook die Taliban die bereid zijn het
geweld te staken en deel te nemen in het bestuur van het land.
Niet alle Taliban zijn terroristen, en hun situatie is niet gemak-
kelijk. De omgeving van mullah Omar zou wel eens gevoelig
kunnen zijn voor onderhandelingen. De integratie van de meer-

derheid van de Taliban -met het
democratisch gewicht dat hen toe-
komt, maar zonder hen in staat te
stellen hun inzichten op religieus en
cultureel gebied op te leggen- zou de
Afghaanse staat kunnen consolideren
met het doel dat die niet langer een
probleem vormt voor de internationa-
le veiligheid.

De civiele heropbouw van het land
moeten wij dan intensifiëren, en het

is noodzakelijk de andere landen uit de regio erbij te betrekken.
Indien alle betrokken buurlanden erin zouden slagen een
akkoord af te sluiten om de stabiliteit van Afghanistan te
waarborgen, komt het perspectief van een definitieve oplos-
sing wel echt in zicht.

Op de voorwaarde die de Taliban stellen om de multinatio-
nale troepenmacht onmiddellijk terug te trekken, kan niet wor-
den ingegaan omdat dit de krachtsverhoudingen radicaal zou
wijzigen ten nadele van de Afghaanse regering, en de Taliban
in staat zou stellen de macht opnieuw in handen te krijgen.
Maar onderhandelingen aangaan vanuit een machtspositie is
wel een goede keuze. We kunnen een ontwapeningskalender
opstellen waarin de politieke integratie gekoppeld wordt aan
de geleidelijke terugtrekking van de internationale troepen-
macht. Dit laatste is dan geen teken van zwakte maar van poli-
tieke visie en rijpheid.

De enige uitweg is de tijd van ons militair engagement te
gebruiken voor politieke oplossingen vooraleer onze publieke
opinie ons verplicht om Afghanistan aan zijn lot over te laten
in nog slechtere omstandigheden dan de huidige.

■

In Kosovo waren 50.000 NAVO soldaten nodig
om een effectieve controle te kunnen uitvoeren
over het land en zijn grenzen. Zijn we bereid
zo’n 300.000 à 400.000 soldaten gedurende
onbepaalde tijd in Afghanistan te installeren?
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MMIILLIITTAAIIRR

De oorlog tegen Afghanistan begon op 7 oktober 2001 met
bombardementen op basissen van Al Qaeda als represaille of
wraakoefening voor de aanslagen op de Twin Towers van New
York enkele weken eerder. Het regime in Afghanistan moest
worden verwijderd vermits ze onderdak verschafte aan hoofd-
verdachte nr. 1, Osama Bin
Laden. In samenwerking
met de zogenaamde
Afghaanse Noordelijke
Alliantie werd de hoofd-
stad veroverd op 13 novem-
ber 2001.

De International
Security Assistance Force
(ISAF) werd in december
2001 opgericht ter onder-
steuning van de over-
gangsautoriteit. ISAF is
geen VN strijdmacht maar
een NAVO-operatie
bestaande uit een ‘coalitie
van welwillenden’ (coali-
tion of the willing), die
werkt onder een mandaat van verschillende VN resoluties. Aan
de ISAF nemen momenteel 37 landen deel. In oktober 2006
werd de officiële controle over de Amerikaanse troepen in
Afghanistan overgedragen aan de NAVO, maar de Verenigde
Staten ondernemen nog altijd aparte militaire operaties onder
de noemer Operation Enduring Freedom. Vandaag is de oorlog
in Afghanistan in elk geval ook het sleutelexperiment van de
NAVO om gedurende langere tijd en op lange afstand, een
groot contingent soldaten te installeren. Het is de praktische
realisatie van de nieuwe “wereldroeping” van de NAVO die
gecreëerd werd in de zoektocht naar een nieuwe bestaansre-
den voor de militaire organisatie. De oorspronkelijke missie
van de West-Europese landen en de Verenigde Staten om
elkaar te beschermen bij een communistische aanval is sinds
de val van het Oostblok immers volledig uitgehold.

DD EE OOOORRLLOOGG TTEEGGEENN HH EE TT TTEERRRROORRIISSMMEE

Zes jaar van bezetting leverde duizenden dodelijke slachtoffers
op. Er zijn inderdaad nu al jaren tienduizenden buitenlandse
soldaten aanwezig in Afghanistan, maar de Afghanen leven
nog altijd in oorlog, levensgevaar, angst en armoede. De oorlog
tegen de Taliban-regering is de start geweest van wat officieel

‘de oorlog tegen het ter-
rorisme’ (war on terror)
werd genoemd. In de
woorden van Rumsfeld
en Bush (september
2001) is deze ‘war on ter-
ror’ een oorlog zonder
afgelijnde vijand, zonder
afgelijnde doelwitten,
zonder begin en zonder
einde; soms openlijk te
zien, soms totaal niet te
bespeuren voor de bui-
tenwereld en hij zal
omvattender zijn dan de
Koude Oorlog. Het anti-
terrorisme is dus duide-
lijk een oorlogsconcept.

In deze oorlog tegen het terrorisme zijn de meeste Europese
landen betrokken, ook België. We moeten op dit ogenblik zo’n
360 Belgische soldaten in Afghanistan hebben, waarvan de
grote meerderheid de luchthaven van de hoofdstad Kaboel
moet beveiligen. Uiteraard is deze luchthaven de plaats waar
de hulpgoederen toekomen, maar het is tevens de logistieke
draaischijf voor de militaire ontplooiing van de ‘coalition of the
willing’ die meewerkt aan het realiseren van deze oorlog zon-
der einde. Dat de Belgische militairen daar de “democratie
gaan redden tegen de Taliban” (beleidsbrief premier
Verhofstadt, 17 oktober 2006)1, getuigt ofwel van een grote
mate van naïviteit ofwel is het een bewuste poging om mist te
spuien en zo de Belgische medeplichtigheid te verantwoorden.

oorlog zonder einde

I  Georges Spriet en Soetkin Van Muylem  I

“Ons antwoord omvat veel meer dan een onmiddellijke vergelding en geïsoleerde aanvallen.
Het Amerikaanse volk moet niet één strijd verwachten, maar een langdurige campagne zoals we er nog nooit één gezien

hebben” (toespraak G. W. Bush voor het Congres op 20 september 2001).
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schappij vanwege Washington. Dankzij de ‘solidariteit’ die
Washington mocht ontvangen na de terroristische aanslagen,
heeft het Pentagon haar aantal militaire basissen over de
wereld behoorlijk kunnen opdrijven. Het heeft ook een aantal
nieuwe en interessante locaties kunnen vinden voor deze
basissen die een dubbele doelstelling dienen. Enerzijds de con-
trole verwerven over het Midden-Oosten en Centraal-Azië, en
anderzijds een kring van militaire aanwezigheid realiseren
rond China. Het oprichten van militaire basissen in soevereine
naties vereist op zijn minst leiders die dit beleid gunstig
gezind zijn.

BBEESSLLUUIITT

De oorlog in Afghanistan is een wraakoefening van de
Verenigde Staten, die perfect past binnen een aantal algeme-
ne geostrategische en politiek/economische beleidsdoelstellin-
gen. Het afzetten van de Taliban werd niet doorgevoerd met
een breed mandaat van de Verenigde Naties en de blijvende
militaire aanwezigheid werd slechts postuum gelegitimeerd
door VN-resoluties. Het is de NAVO, een per definitie Westerse

club -waarvan de huidige en nieuw aangemeten rol in de
wereld op zijn minst een aantal vragen oproept- die de eigen-
lijke bezetting uitvoert. Men kan de bezetting dus als even ille-
gitiem beschouwen als de oorlog die er aan de basis van lag.
Een illegitieme oorlog en een illegale bezetting, alle humani-
taire en democratische argumenten ten spijt. Diegenen onder
ons die de mening zijn toegedaan dat regimes van soevereine
staten toch ad hoc militair mogen omvergeworpen worden
om hogere doelen te dienen zoals ‘de vrijheid van het volk te
garanderen’, ‘de humanitaire situatie van de bevolking te ver-
beteren’ en/of ‘een democratisch regime te installeren’ of spe-
cifiek voor Afghanistan ‘de opiumteelt te vernietigen’, zouden
toch vatbaar moeten zijn voor de spijtige vaststelling dat geen
van deze doelstellingen effectief gerealiseerd werden in de
afgelopen zes jaar. Integendeel. België is door zijn loutere mili-
taire aanwezigheid medeplichtig aan alle voorgaande beschul-
digingen. Wij eisen dan ook dat de Belgische militairen onmid-
dellijk worden teruggetrokken. Wij steunen ook onze vrienden
in Duitsland en Nederland die campagne voeren voor de
terugtrekking van de troepen. Stop deze oorlog voor olie en
gas, stop deze oorlog voor heerschappij!

1 http://presscenter.org, geciteerd in Vrede nr. 382 p. 26.
■

HHUUMMAANNIITTAAIIRREE MMOOTTIIVVAATTIIEE??

Het brengen van vrijheid en democratie is inderdaad hèt
humanitaire argument voor de militaire bezetting van
Afghanistan. Toch wilden de Verenigde Staten in de jaren 1990
nog een akkoord sluiten met de vermaledijde Taliban rond een
pijpleiding die de olie- en gasvoorraden uit de voormalige
Sovjet republieken van Centraal-Azië moest ontsluiten. Het
Amerikaanse Chevron heeft grote belangen in Kazakstan en
Unocal tekende dan weer een contract voor 8 miljard dollar
aardgas met Turkmenistan. Dit aardgas zou getransporteerd
worden via een pijpleiding (3 miljard dollar) dwars door
Afghanistan naar de Pakistaanse havens. In september 1996
was er dan ook applaus bij het VS Ministerie van Buitenlandse
Zaken toen de Taliban de macht overnamen. De periode van
chaos zou worden afgesloten en de plannen voor de ontslui-
ting van de olie- en gasvoorraden zouden uitgevoerd kunnen
worden.

Hoewel met de Taliban op economisch vlak wel te werken
leek, geraakte het regime toch in ongenade bij de Verenigde
Staten. Politiek gezien bleek het immers niet echt gevoelig
voor de Amerikaanse belangen.
Osama Bin Laden (die er o.a. van ver-
dacht werd achter de aanslagen te
zitten op twee Amerikaanse ambas-
sades op het Afrikaanse continent in
1998) had in 1996 zijn toevlucht
gezocht in Afghanistan en de Taliban
weigerde in te gaan op de uitleve-
ringseis van de Verenigde Staten.
Bovendien was ondertussen duidelijk geworden dat de Taliban
toch niet in staat bleek om het volledige land te veroveren en
de nodige stabiliteit te verzekeren die de oliebedrijven nodig
hadden. Vanaf 1999 werden er VN-sancties opgelegd aan
Afghanistan omdat het land bleef weigeren om Osama Bin
Laden uit te leveren. Deze sancties werden nog verstrengd in
januari 2001, maar de Verenigde Staten bleven tot en met
augustus 2001 contacten onderhouden en onderhandelen met
Afghaanse vertegenwoordigers. Ondanks het feit dat er in het
Westen een stijgende media-aandacht was voor de Taliban-
houding ten opzichte van vrouwen, boden de Amerikanen zelfs
een officiële erkenning van het regime aan, in ruil voor de uit-
levering van Osama bin Laden (tot zover de geloofwaardigheid
van het nobele VS-motief van de ‘bevrijding’ van de Afghaanse
vrouwen). De onderhandelingen bleven echter zonder resul-
taat. Daarom is het niet moeilijk te verstaan dat in de zoek-
tocht naar Bin Laden, eerst het Afghaanse regime moest wor-
den uitgeschakeld en vervangen door een stabiele en ‘welwil-
lende’ regering. Daar zijn de Verenigde Staten tot op vandaag
mee bezig.

GGEEOOSSTTRRAATTEEGGIIEE

De oorlog die in 2001 tegen Afghanistan begon, is eveneens de
voorafspiegeling van een poging tot militaire wereldheer-

De oorlog in Afghanistan is een wraakoefening
van de Verenigde Staten, die perfect past binnen
een aantal algemene geostrategische en 
politiek/economische beleidsdoelstellingen.
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weinig westerlingen onder de knie hebben. Hier sta je ook niet
tegenover ranzige nationalistische regimes, maar tegenover
een bijna onzichtbare tegenpartij die snel opgaat in de bevol-
king, letterlijk en figuurlijk moeilijk te vatten is, en er met wei-
nig middelen in slaagt om de politieke agenda te bepalen. De
ISAF wordt ook geconfronteerd met (te) hoge verwachtingen

onder de bevolking. Die
zijn deels mentaliteitsge-
bonden, deels het gevolg
van slechte communicatie,
van de ambitieuze plan-
nen en van de enorme -
volgens het recente
Oxfam-bericht vijftien mil-
jard dollar- maar niet altijd
even goed gespendeerde
bedragen voor heropbouw
en ontwikkeling.

BBRREEDDEERR KKAADDEERR

Er is nog iets anders. Dit
alles kadert in een breder
verhaal dan oorlog tegen
het terrorisme en de her-
opbouw van Afghanistan.

Met twee derden van de geleverde troepen wordt de ISAF dui-
delijk gedomineerd door de Anglo-Amerikanen. Wat in feite
gebeurt, is een Anglo-Amerikaanse militaire inplanting in
Centraal-Azië om de economische en militaire expansie van
Rusland en China in te dijken. Imperialisme is immers geen
Anglo-Amerikaans monopolie. Die realiteit zal, meer dan Al
Qaeda, of de nucleaire ambities van Iran, de toekomst van
Centraal-Azië bepalen. Dat moeten we steeds in het achter-
hoofd houden.

Velen die dit horen, denken meteen aan ‘de olie’ -daar is
het immers toch in Irak om te doen? Energie en grondstoffen
spelen inderdaad een rol, maar dan wel op een andere manier

sysifus op de hindu kusj?

I  Bruno De Cordier  I

Tijdens mijn recent verblijf in Afghanistan werd een konvooi van de ISAF-troepenmacht in de buurt van Kandahar door
Taliban-rebellen bestookt met raketgranaten en kwamen bij een bombardement door de ISAF tegen rebellen in de 

provincie Wardak elf burgers van eenzelfde familie om. Op zich is dat niets spectaculairs meer.
Dit soort incidenten domineert sinds twee à drie jaar de berichtgeving over Afghanistan.

Het land wordt tegenwoordig in één adem vernoemd met Irak. In een rapport van november 2007 waarschuwde
Oxfam voor een humanitaire ramp. Waar is de International Security Assistance Force, de door de Navo 

geleide internationale troepenmacht die het land moet stabilizeren en waar overigens 360 landgenoten bij zitten,
in terecht gekomen?

SSTTAANNDD VVAANN ZZAAKKEENN

Is er een ‘tweede Irak’ in de maak? Ja en neen. Enerzijds zien
we dat de Taliban, onder invloed van hun vennoten van Al
Qaeda, technieken gebruiken die courant zijn in Irak maar tot
voor kort nauwelijks voorkwamen in Afghanistan: gore zelf-
moordaanslagen, het gijze-
len van hulpverleners en
journalisten, en het gebruik
van moderne media als het
internet en dvd’s. De VS, van
hun kant, besteden ook in
Afghanistan het vuilere
werk uit aan huurlingen
van privé veiligheidsfirma’s
die de bevolking op de
zenuwen beginnen te wer-
ken. En bij acties van- en
tegen de guerrilla vallen
steeds meer burgerslacht-
offers, naargelang de bron
duizend tot drieduizend in
2006 alleen al. Maar er zijn
ook verschillen. Zo zijn de
rebellen minder versnip-
perd dan in Irak, is er geen
burgeroorlog tussen soennieten en sjiieten, en hebben de
Anglo-Amerikanen ook geen functionerende staat en veilig-
heidsapparaat ontmanteld ook al omdat die bij hun invasie in
2001 nog nauwelijks bestonden. Tevens is de drugstrafiek niet
zo’n grote factor in Irak.

Er zijn volgens mij een aantal dingen die we onder ogen
moeten zien als we een balans willen opmaken van de Navo-
aanwezigheid in Afghanistan. Dit is een leerproces. Terwijl de
Balkan voor veel Navo-lidstaten dichtbij ligt en nog ergens her-
kenbaar is, hebben maar weinig lidstaten een echte historische
ervaring met de toch wel ongewone regio die Centraal-Azië is.
Dit is een cultuursfeer waar talen gesproken worden die maar

Foto: Bruno De Cordier
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bepaald de instellingen die in sommige westerse lofts geasso-
cieerd worden met de liberale democratie en met het midden-
veld. Maar ze beantwoorden wel aan een behoefte onder de
bevolking aan een zeker veiligheidsniveau. De strijdkrachten,
die momenteel vijftigduizend manschappen tellen, zijn één
van de weinige nationale instellingen die onder brede bevol-
kingslagen gerespecteerd worden. Een recente opiniepeiling
stelt dat 88 procent van de Afghanen het leger als meest
betrouwbare instelling zien, ver vòòr politieke partijen met 33
procent. De desertiegraad hangt rond de tien procent, wat
gezien de omstandigheden meevalt. Op vlak van de herop-
bouw van het leger heeft de ISAF al een zekere vooruitgang
geboekt.

De staat van de politie, die zo’n tachtigduizend man telt, is
problematischer. Dat komt onder meer omdat er in 2002 lokale

milities
met een
ietwat
‘eigen
interpreta-
tie’ van
politie-
werk in
gerecupe-
reerd wer-
den en
omdat de
man-
schappen
sterker
beinvloed
zijn door
de plaat-
selijke
politiek
dan die

van de nationale strijdkrachten. De heropbouw van de politie,
dat toch het lokaal niveau van het veiligheidsapparaat vormt,
is dan ook een prioriteit en uitdaging voor de internationale
troepenmacht. De problematiek in en rond Afghanistan
beperkt zich natuurlijk niet tot één thema. Maar men kan niet
àlles tegelijk doen en dus moeten er realistische prioriteiten
worden gesteld. Afghanen zijn ondernemend en economisch
intelligent. Eens er een zeker veiligheidsniveau is, groeien eco-
nomisch en sociaal een aantal dingen vanzelf zonder dat hun
land en samenleving zonodig moeten bedolven worden onder
massa’s hulp.

Bruno De Cordier is lid van de Conflict Research Group,
Universiteit Gent en auteur van ‘Blinde Regen. Centraal-Azië in
de frontlijn’, Academia Press, mei 2007.

■

dan in Irak. Afghanistan was nooit een petroleumproducent en
heeft voor zover gekend ook geen noemenswaardige olievoor-
raden. Het heeft in het noorden wel zekere aardgasreserves die
destijds ontgonnen zijn door Sovjet-ingenieurs, en in de pro-
vincie Logar ten zuiden van Kaboel bevindt zich één van de
grootste onontgonnen kopervelden ter wereld. Waar het op
het vlak van grondstoffen écht om te doen is, ligt een duizend-
tal kilometer naar het noordwesten: de ingesloten Kaspische
kuip waar aanzienlijke olie- en aardgasvoorraden zitten die
daarom geen tweede Golf zijn maar wel een interessante aan-
vulling erop. En Afghanistan ligt op het traject van een geplan-
de Anglo-Amerikaanse pijpleiding die niet alleen Kaspische
aardgas naar de wereldmarkten moet brengen, maar ook een
bocht moet nemen rond Rusland en de controle van de
Russische multinationals. De controle over transportwegen is
even belang-
rijk en zo niet
meer dan op
de olie- en
gasbronnen
zelf.

RROOLL VVAANN

DDEEIISSAAFF

Maar nu ze er
toch zijn, wat
kunnen de
Navo en de
ISAF dan in
Afghanistan
doen? Snel
opkrassen is
volgens mij
geen optie.
Ondanks de
antipathie voor de Anglo-Amerikaanse politieke agenda en de
woede om de blunders, wil volgens een recente opiniepeiling
twee derden van de Afghanen dat de ISAF blijft. Een gelijkaar-
dige opinie komt ook naar voor in persoonlijke gesprekken die
ik met Afghanen had. Dat is niet zozeer uit affectie, maar
omdat weinigen echt zin hebben in wat als het alternatief
gezien wordt: opnieuw burgeroorlog en tirannie van de krijgs-
heren en lokale potentaten. Tevens zit het veel Afghanen nog
hoog dat het land aan het eind van de jaren tachtig en in het
begin van de jaren negentig van de vorige eeuw door het
Westen in de steek werd gelaten, terwijl ze toch maar het vuile
werk hadden mogen opknappen tegen de Sovjet-bezetter en
de communisten.

Volgens mij kunnen de Navo en de ISAF vooral nuttig zijn
op het vlak van ontwikkeling als ze zich toeleggen op een
branche waar ze als militaire structuren een comparatief voor-
deel hebben: namelijk de heropbouw en professionalisering
van de Afghaanse veiligheidsstructuren zoals de nationale
strijdkrachten en de politie. Een werk van lange adem en niet

Foto: Bruno De Cordier
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Bijzonder zorgwekkend is de klaarblijkelijke invoer van een
waaier aan strijdtechnieken die in Irak werden geperfectio-
neerd. De groeiende Taliban-opstand gebruikt zelfmoordaan-
slagen en bommen langs de wegen die grote aantallen slacht-
offers veroorzaken bij de burgerbevolking en de internationa-
le- en nationale veiligheidstroepen.

Een groeiende wetteloosheid en het gebrek aan regerings-
controle in de grensgebieden met Pakistan wakkeren op direc-
te en indirecte wijze de opstand aan via een toestroom van
nieuwe rekruten, via een stabiele financiële en operationele
steunbasis en via de ideologische invloed geïnspireerd door Al
Qaeda. De Afghaanse veiligheidstroepen met de steun van
NAVO-ISAF, stuiten met hun beperkte grondtroepen op hevig
verzet in hun pogingen om de terugkeer van de Taliban te ver-
hinderen.

Deze frictie-oorlog maakt van zwaar bevochten territoriale
‘overwinningen’ eigenlijk schijnzeges precies omdat regerings-
troepen de veroverde steden niet kunnen verdedigen en
behouden. NAVO-ISAF troepen zijn verplicht opnieuw te gaan
vechten in gebieden die voordien van de Taliban waren gezui-
verd. Ze komen tegenover een vijand te staan die constant kan
hergroeperen, en kan genieten van een haast grenzeloze toe-
vloed van nieuwe potentiële rekruten gedreven door armoede
en werkloosheid. Het is bedroevend vast te moeten stellen dat
de huidige situatie in Afghanistan niet draait om de vraag of
de Taliban terugkeren in Kaboel, maar wel wanneer dit zal
gebeuren en in welke vorm. De vaak geciteerde Taliban-doel-
stelling om in 2008 de hoofdstad te bereiken lijkt realistischer
dan ooit. Het is de plicht van de internationale gemeenschap
om nieuw strategisch paradigma te implementeren in
Afghanistan, vooraleer het te laat is.

(uittreksel uit het Senlis rapport Stumbling into Chaos:
Afghanistan on the Brink november 2007)

–––––
1 De Senlis Council is een ‘think tank’ voor internationale politiek
met bureaus in Kaboel, Londen, Parijs, Brussel, Ottawa en Rio. In België
is Brice De Ruyver van de Universiteit Gent lid van het ‘comité van wij-
zen’ van Senlis. www.senliscouncil.net

■

afghanistan op weg naar chaos

De Senlis Council1 publiceerde al enkele uitgebreide rapporten over Afghanistan. Senlis heeft ter plaatse ook een 
programma lopen dat focust op algemene beleidsontwikkelingen. Het doet bovendien aan veldonderzoek om de relaties

te bestuderen tussen de verschillende beleidsdomeinen op vlak van drugsbestrijding, ontwikkeling en militaire veiligheid en
hun gevolgen op de inspanning voor wederopbouw in Afghanistan. Senlis heeft lokale bureaus in de Afghaanse steden

Lashkar Gah en Kandahar. Het recentste rapport is van november 2007. We keken de studie even in.

Veertien maanden na het vorige rapport moet vastgesteld
worden dat de veiligheidssituatie in het land een crisisniveau
heeft bereikt. De Taliban groeide uit tot een werkelijke opstan-
delingenbeweging. Het bewijs is duidelijk geleverd dat de
organisatie in staat is om over het ganse grondgebied te ope-
reren. Onderzoek van het Senlis bureau in Afghanistan toont
dat 54% van het territorium een permanente Taliban aanwe-
zigheid kent en geregeld geconfronteerd wordt met vijandige
activiteit vanwege de opstandelingen.

De opstandelingen zijn de ongecontesteerde baas in grote
delen van het Afghaanse grondgebied, zowel in rurale gebie-
den als in bepaalde stadsdistricten en ook op belangrijke ver-
keersassen. De Taliban zijn de de facto regerende autoriteit in
betekenisvolle regio’s van het zuiden, en beginnen delen van
de lokale economie te controleren, alsook sleutelinfrastructuur
als wegen en energievoorziening. De opstandelingen hebben
een grote psychologische impact, waarbij ze ook steeds meer
politieke legitimiteit verwerven in de geesten van de
Afghaanse bevolking die een lange geschiedenis kent van wis-
selende allianties en regimewissels.

Het ontnuchterende besluit is dat, ondanks de omvangrij-
ke injecties van internationaal kapitaal in het land, en een uni-
verseel verlangen om te ‘slagen’ in Afghanistan, er een groot
gevaar is dat de staat weer dreigt in handen te vallen van de
Taliban. Op de plaatsen waar ze werden doorgevoerd, kenden
de inspanningen voor ontwikkeling en wederopbouw een
tekort aan fondsen, en slaagden ze er niet in een significante
impact te hebben op de levensomstandigheden van de lokale
gemeenschappen. Ze konden ook de houding van de mensen
tegenover de Afghaanse regering en de internationale
gemeenschap niet verbeteren.

De huidige opstand wordt enerzijds gevoed vanuit een
basiscomponent die door armoede wordt gedreven en ander-
zijds vanuit een geconcentreerde groep van hardcore militante
islamieten. Deze opstand verwerft steeds meer ruimte,
bemoeilijkt het proces van wederopbouw en ontwikkeling en
saboteert effectief de stabiliseringsmissie van NAVO-ISAF in
het land.
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gewaarschuwd dat het, eens buiten de luchthaven, “net de
middeleeuwen” lijkt. Het eerste wat ik te zien krijg is een grote
put in het wegdek net buiten de militaire luchthaven. Oorzaak:
een zelfmoordaanslag de week ervoor. Ik moet toch even slik-
ken. Dat zal overigens niet de laatste keer zijn. Wat verder bui-
ten de luchthaven maak ik kennis met het echte Kaboel.
Krottenwijken, boerka’s, stof, chaos, moordend verkeer, enz.
Overal zie ik gewapende Afghanen. Het zijn doorgaans agen-
ten of bewakers. Zelfs verkeersagenten lopen in volledige
wapenuitrusting over straat. Blanken vallen nergens te
bespeuren. Ik kijk mijn ogen uit, maar word evengoed bekeken.
In Kaboel verblijf ik in het kantoor/appartement van Moeders

voor Vrede. Het appartement in
Kaboel is naar Afghaanse normen
luxueus. Er is meestal stromend
water en een elektriciteitsaanslui-
ting. Met de nadruk op aanslui-
ting, want van elektriciteit zelf is
slechts af en toe sprake. Het
appartement heeft zelfs naar
Belgische normen een erg hoge
huurprijs, een neveneffect van de
massale aanwezigheid van de
internationale organisaties in
Kaboel. Sinds hun komst swingen

de huurprijzen de pan uit waardoor Afghanen er steeds moei-
lijker betaalbare huisvesting vinden.

Ik ben in Afghanistan in het kader van mijn thesis. Ik zal er
een onderzoek voeren in het vrouwenhuis in Istalif. Dit huis,
een project van Moeders voor Vrede, biedt vrouwen in het
Istalifdistrict de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een
veilige omgeving. Ze hebben er toegang tot gratis medische
hulp en de kans om ondermeer ambachten te leren of alfabeti-
seringslessen te volgen. Ook voor de mannen zijn een aantal
initiatieven op poten gezet. Zij waren namelijk niet erg te vin-
den voor het idee dat hun vrouwen het huis frequenteerden
en dat ze er bijleerden, terwijl dit voor de mannen onmogelijk
was. Ook zij kunnen nu onder andere Engelse les volgen of
deelnemen aan een landbouwproject.
Istalif ligt op ongeveer 50 kilometer van het kantoor in Kaboel,

AAAANNKKOOMMSSTT II NN KKAABBOOEELL

Onder het motto wie niet waagt niet wint, stuurde ik een brief
naar minister van Landsverdediging Flahaut. Hij gaf mij in sep-
tember 2007 de kans om mee te vliegen met een C130 van het
Belgische leger naar Afghanistan. De avond voor mijn vertrek:
mijn bagage staat klaar, ik heb van iedereen afscheid genomen
en dan komt het telefoontje. “Het vliegtuig staat in panne in
Azerbeidzjan. Vertrekken zal pas voor zondag zijn”. De volgen-
de dag blijkt het vertrek voor vrijdag gepland te zijn.
Uiteindelijk vertrekken we op zaterdag. Eens opgestegen begin
ik toch nerveus te worden. Waar ben ik in godsnaam aan
begonnen? 

Na een overnachting in Baku,
Azerbeidzjan stappen we terug
op het vliegtuig richting Kaboel.
Voor ons vertrek wacht er ons op
de luchthaven een immense
rompslomp. Tot vijf keer toe moe-
ten we controleposten passeren.
Paspoort afgeven, schoenen uit,
bij sommigen de koffer open, lap-
tops  moeten aangeschakeld wor-
den, enz. Tot zover mijn eerste
kennismaking met de veiligheids-
maatregelen waarmee ik tijdens mijn reis constant zal gecon-
fronteerd worden. In elk gebouw van internationale organisa-
ties, NGO’s, ministeries en andere officiële instanties dat ik in
Kaboel zal betreden, word ik op zijn minst gefouilleerd en
wordt mijn handbagage gecontroleerd. Ik heb toch regelmatig
het gevoel dat het om een soort schijnveiligheid gaat. De vrou-
wen die voor de controle van de vrouwen instaan, zijn duidelijk
niet altijd even gemotiveerd om hun werk precies uit te voe-
ren. Zou dit te maken hebben met de lage lonen die in
Afghanistan de norm zijn? Een agent verdient er bijvoorbeeld
60 dollar per maand. Rekening houdend met het prijsniveau
kan dit onmogelijk volstaan om zijn, doorgaans groot gezin, te
onderhouden.

Op de militaire luchtmachtbasis van Kaboel word ik ont-
vangen door enkele Belgische militairen. Ik word op voorhand

een reis naar afghanistan

I  Bieke Verplancken  I

“8 doden bij zelfmoordaanslag in Kaboel”, “Negen soldaten komen om in Afghanistan”,
“Tientallen doden bij bomaanslag in Afghanistan”.

Dit is slechts een greep uit de recente Belgische mediaberichtgeving over Afghanistan.
Geen wonder dat men mij probeerde tegen te houden om (in het kader van mijn thesis) naar ‘het land des onheils’ te vertrekken.

Toch ging ik, zo goed mogelijk voorbereid, maar toch niet wetend wat te verwachten.
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maar we doen anderhalf uur over de rit. Een degelijk wegdek is
in Afghanistan praktisch onbestaande. Mijn angst voor aansla-
gen en ontvoeringen verdwijnt in het niets bij de angst die ik
voel in het dolle verkeer. Er zouden in Kaboel 500.000 wagens
rondrijden voor zo’n drie miljoen inwoners. Verkeersregels
bestaan hier blijkbaar niet. Spookrijden, levensgevaarlijke
inhaalmanoeuvres en elkaar van de ‘weg’ rijden zijn hier scher-
ing en inslag. Onderweg passeren we verschillende check-
points, opnieuw bevolkt door gewapende mannen. De check-
points zijn kleine hokjes naast de weg die door de bemanning
versierd werden met bloemen en allerlei kleurrijke en blinken-
de voorwerpen. Het lijkt alsof alles wat tijdens het
Talibanregime verboden was, in extreme mate terug verschijnt.
Zo weerklinkt bijvoorbeeld overal muziek (verboden onder de
Taliban) en foto’s van ‘schaars’ geklede Indische deernes zijn
alom tegenwoordig.

DD EE OOOORRLLOOGG DDUUUURRTT VVOOOORRTT

In het vrouwenhuis word ik behandeld
als een koningin. Ondanks de ramadan
staat er elke middag eten voor mij klaar
en bijna elke dag krijg ik bloemen. Als
blanke word je in Afghanistan over het
algemeen op handen gedragen. De
Afghanen gaan prat op hun gastvrijheid en ik krijg tijdens mijn
verblijf verschillende uitnodigingen om bij mensen thuis op
bezoek te gaan. Iedereen kletst en lacht er door elkaar. Tot mijn
verbazing lijken de Afghanen, ondanks hun miserie erg opge-
wekt en gelukkig. Dit initiële beeld zal de komende weken ech-
ter barsten beginnen vertonen.
Zo ben ik op een dag op het appartement als een vrouw al
wenend binnen komt. Ze is in shock door alweer een bomaan-
slag, die zich in de buurt van haar huis heeft voorgedaan. De
Afghanen mogen dan wel “bevrijd” zijn, ze hebben elke dag te
kampen met angsten en onzekerheid. Het gevaar loert om elke
hoek. In tegenstelling tot wat in de media wordt weergegeven
zijn het niet louter Westerlingen die het doelwit van geweld
vormen. Elke dag komen onschuldige burgers om op weg naar
het werk, de markt of de school. Elke dag worden Afghanen of
hun kinderen, waarvan het vermoeden bestaat dat ze over
meer geld beschikken dan gemiddeld, ontvoerd. De beperkte
media-aandacht toont aan dat hun lot minder waard geacht
wordt. Letterlijk. Voor de Koreaanse zendelingen die op 19 juli
2007 ontvoerd werden bijvoorbeeld, zou er naar men zegt één
miljoen VS-dollar losgeld per persoon betaald zijn (ongeveer de
standaardprijs voor een Westerling), al werd dit niet officieel
bevestigd. Voor een Afghaan die tijdens mijn verblijf gekidnapt
werd, moest 4000 VS-dollar neergeteld worden.

Door al het geweld dat zich de laatste decennia in
Afghanistan voordeed en nog steeds voordoet, kampen enorm
veel Afghanen met oorlogstrauma’s. Vele mannen vochten
immers mee in de strijd tegen de bezetter of werden ontvoerd
en/of gemarteld door één van de vele strijdende partijen. Zo
werkt er een man in het appartement die tijdens de oorlog een

maand lang gemarteld werd en verschillende personen voor
zijn ogen zag gedood worden. Hij heeft er ernstige problemen
aan overgehouden. En nee, hij vormt geen uitzondering. Vele
vrouwen en meisjes vertellen mij dat mannen in hun gezin te
kampen hebben met psychische problemen. Elke vrouw waar
ik mee praat heeft wel een naast familielid dat is omgekomen
of blijvende fysieke gevolgen heeft overgehouden aan de oor-
log. Een oorlog die overigens in de meeste delen van het land
nog steeds aan de gang is.

Als ik in Istalif ben hoor ik regelmatig ontploffingen. Dit
zijn ontmijningsdiensten die de vele landmijnen die achterge-
bleven zijn proberen te detecteren en onschadelijk te maken.
Deze mijnen liggen overal verspreid. Het gevolg is dat vele
mensen, en vooral kinderen die in contact kwamen met derge-
lijke mijnen en de explosie al overleefden, het moeten stellen
met één of meerdere ledematen minder. Dit alles beïnvloedt

natuurlijk de kansen op de arbeidsmarkt, waardoor vele gezin-
nen zonder inkomen vallen en gedoemd zijn om te bedelen.
Verder heb ik meerdere vrouwen zien huilen omdat ze slecht
behandeld worden door hun echtgenoot, vader of broer;
omdat ze geen geld hebben om deze winter hout te kopen
(wat bij -20° Celsius in een huis zonder ramen wel van pas kan
komen); omdat ze te kampen hebben met zware reuma (wat
wil je als je heel de tijd op de grond zit en slaapt en overdag
constant zware arbeid moet verrichten); enzovoort. Het is
schrijnend en ik voel(de) mij erg machteloos.

BBEESSLLUUIITT

Tijdens mijn verblijf in Kaboel deed ik enorm veel indrukken op
waarvan ik de meeste nog steeds erg moeilijk kan plaatsen. In
dit stuk beschrijf ik slechts een aantal van de indrukken die mij
bijgebleven zijn. Ik zou zoveel willen vertellen, maar dat is
praktisch onmogelijk. Het verblijf was niet altijd even gemak-
kelijk. Maar wie ben ik om te klagen? Ik heb er, in tegenstelling
tot de meeste Afghanen, zelf voor gekozen om naar
Afghanistan te gaan. Ik logeerde in het veiligste gebied van
het land en ben niet rechtstreeks in contact gekomen met het
nog steeds overal dreigende gevaar. Ondanks mijn ervaringen
kan ik mij nog niet voorstellen hoe het voor die mensen is om
verplicht te zijn in een dergelijke situatie te leven. Wel besef ik
nu des te meer dat wij als Europeanen keuzes, mogelijkheden
en vrijheid hebben. Een luxe die men absoluut niet mag
onderschatten.

■

Door al het geweld dat zich de laatste
decennia in Afghanistan voordeed en
nog steeds voordoet, kampen enorm veel
Afghanen met oorlogstrauma’s.
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Pakistan is een belangrijk puzzelstuk in de
regio. Het is geweten dat het een transit-
land is voor olie en gas uit Centraal-Azië,
even belangrijk als Afghanistan. Sedert
geruime tijd zijn er Amerikaanse lucht-
aanvallen in het Pakistaans-Afghaans
grensgebied, waar de facto een openlijke
oorlogstoestand heerst. Wat ons steeds
als een strijd tegen het terrorisme en de
Taliban voorgesteld wordt, is bij nadere
beschouwing een strijd tegen het
Pathaanse volk.

Ook wordt het huidige Pakistan
geconfronteerd met een groeiende anti-
Amerikaanse stemming, die zich vooral
richt tegen het pro-Amerikaanse beleid
van Musharraf. Musharraf weet dat VS
president G. W. Bush geen andere keuze
heeft dan hem op de een of andere wijze
te blijven steunen. Door de instabiele toe-
stand in Irak, de miserie in Afghanistan en
de militaire voorbereidingen tegen Iran,
kan Bush zich geen openlijke kritiek op
zijn ‘vriend’ Musharraf permitteren. Dat
speelt Musharraf handig uit: “het is ik of
de extremistische radicale moslims”.

Bijgevolg is Washington verplicht om naar
aanvaardbare oplossingen te zoeken in de
huidige Pakistaanse politieke crisis.

OOPPVVOOLLGGIINNGG

Parallel hiermee zijn de VS ook al op zoek
naar potentiële opvolgers voor de belang-
rijkste beleidsposten. Er zijn onder andere
contacten met een reeks hogere officieren
van het Pakistaanse leger en de veilig-
heidsdienst ISI. Zo heeft de VS gezant,
John Negroponte, tijdens zijn recent

bezoek aan Pakistan meer tijd uitgetrok-
ken voor een gesprek met generaal luite-
nant Kayani dan met president
Musharraf. Washington wil de zekerheid
hebben dat de legerleiding in bevriende
handen blijft.

De grote financiële hulp aan Pakistan
van de Verenigde Staten in het kader van de
strijd tegen het terrorisme heeft de anti-
Amerikaanse stemming niet kunnen
ombuigen. Alleen het Pakistaanse leger
heeft ervan geprofiteerd want het meren-
deel van het geld is besteed aan de aankoop
van zware wapens en gevechtsvliegtuigen.

Bush wil zijn vriendschappelijke ban-
den met Musharraf niet in vraag stellen.
Voor hem blijft hij een belangrijke figuur
die ook in de toekomst kan bijdragen om
de stabiliteit in het land te verzekeren. Hij
blijft voor Washington een partner omdat
een eventuele regering onder Benazir
Bhutto geen enkele controle over het
leger zou hebben. Ook de democratische
presidentskandidaten in de Verenigde
Staten zijn zeer behoedzaam met kritiek.
Indien ze de geldstroom stoppen vrezen
ze het verwijt te krijgen dat ze de strijd
tegen het terrorisme verzwakken.

Het zou voor Washington een ware
nachtmerrie zijn indien de Pakistaanse
Islamitische Godkrijgers de kernwapens
van het land in handen zouden krijgen.
Dit zou een oncontroleerbaar monster
introduceren op het oorlogstoneel in de
Hindu-Kush gebergten. Dit is ook de reden
waarom de Bush-administratie ijverig op
zoek is om de samenwerking met stam-
hoofden te bevorderen in haar strijd tegen
de gebrandmerkte terroristen en de islam
radicalen.

pakistan: de nieuwe kleren van de keizer

I  Antoine Uytterhaeghe  I

Het politiek bedrijf van Pakistan is sedert de onafhankelijkheid altijd al gekenmerkt geweest door corrupte politici,
onderdrukking en militaire dictaturen.

Toch hebben de Verenigde Staten Pakistan tegen hun borst gedrukt.
Het land is voor Washington een onontbeerlijke bondgenoot voor zijn militaire strategie in dit werelddeel.

Ook in woelige tijden van noodtoestand en potentiële staatsgrepen  

Door de instabiele toestand in Irak,
de miserie in Afghanistan en de militaire
voorbereidingen tegen Iran, kan Bush
zich geen openlijke kritiek op zijn ‘vriend’
Musharraf permitteren. Dat speelt
Musharraf handig uit: “het is ik of de
extremistische radicale moslims”.

MILITAIR POTENTIEEL PAKISTAN EN
INDIA (stand 2006)

PAKISTAN INDIA
Bevolking 144 miljoen 1,02 miljard

Troepensterkte 615.000 1.300.000
Pantsers 2.270 3.500
Artillerie 1.480 4.175
Gevechtsvliegtuigen 380 775
Vliegdekschepen 0 1
U boten 10 16
Kernbommen 60 100 
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DDEEMMOOCCRRAATTIIEE

Zou mevrouw Benazir Bhutto meer demo-
cratie voor Pakistan opleveren? Ze wordt,
net als Nawaz Sharif, vaak als een icoon
van de weerstand tegen Musharraf gesti-
leerd.

Tijdens haar regeerperiodes van 1988
tot 1990 en van 1993 tot 1996, had
Bhutto de steun nodig van de mos-
lim partij Jamiat-ul-Ulama-i-Islam
(JUI) om de meerderheid te beha-
len1. Op deze wijze kreeg de JUI de
nodige protectie en de contacten
met de top van de legerleiding en
het hoge ambtenarenkorps. Dit was
voor de koranscholen (madrassas)
zonder twijfel een overwinning,
daar niemand anders als Fazlu
Rehman, de leider van de JUI beslis-
singen kon uitvaardigen over de
doelstellingen van deze islamiti-
sche missionarissen. Rehman was
in de tweede Buttho-regering
(1993-1996) haar coalitiepartner.
Deze regeerperiode werd geken-
merkt door corruptie, vriendjespoli-
tiek en machtsintriges. Tijdens haar
ballingschap is mevrouw Buttho ijverig op
zoek gegaan naar steun bij haar Westerse
vrienden om haar de mogelijkheid te
geven om terug actief te worden in het
politieke leven van Pakistan. Zonder de
recente Westerse druk op Musharraf zou
dit niet mogelijk zijn geweest. Of ze de
toekomstige regering zal leiden is van-
daag nog niet zeker, maar één zaak staat
vast: zij zal een trouwe bondgenoot zijn
voor de Amerikanen.

SSAAOOEEDDII--AARRAABBIIËË

Nawaz Sharif is dan weer de vriend van
Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië is altijd een
grote weldoener geweest voor Pakistan,
vooral uit eigen belang om de machtspo-
sitie van de wahabitische soennieten te
vrijwaren. Ze hebben steeds de nodige
ideologische en religieuze logistiek voor-
zien, naast de grote bijdragen aan geld en
gratis olie. De Amerikanen en de Chinezen
kochten de vriendschap van Islamabad
eerder met wapens en andere militaire
middelen.

Tijdens de recente crisis was Saoedi-

Arabië achter de schermen ijverig actief
om zijn belangen en investeringen te
beveiligen. Riyad heeft de nodige druk uit-
geoefend opdat Nawaz Sharif vanuit zijn
gouden ballingskooi in Saoedi-Arabië
terug kon keren naar Pakistan en actief
mag zijn in het politiek gebeuren van het
land.

Het bevalt Washington helemaal niet
dat een rivaal het eventuele verstandshu-
welijk tussen Musharraf en Benazir
Bhutto zou kunnen verstoren. De
Amerikanen maken zich vooral ongerust
over de uitgesproken pro-islamitische ach-
tergrond van Sharif, die in 1999 afgezet
werd via een militaire coup van generaal
Musharraf. (Het was trouwens tijdens
Sharifs regeerperiode dat Pakistan zijn
eerste kernbom testte). Musharraf heeft
tijdens zijn laatste bezoek aan Riyad nog
gepoogd de Saoedi’s ervan te overtuigen
om Sharif in ballingschap te houden. De
koning van Saoedi-Arabië heeft dit ver-
zoek echter genegeerd, waarop Musharraf
zijn bezoek inkortte.

VVEERRKKIIEEZZIINNGGEENN

Washington heeft Musharaff onder druk
gezet opdat hij zou instemmen met een
democratische schijnverandering van het
Pakistaanse politiek bestel. De staat van
beleg die hij als bondgenoot van de VS
uitriep, schaadde Washington’s imago
immers naar de buitenwereld toe.

Musharraf is nu wel afgetreden als leger-
leider, maar benoemde of promoveerde
een reeks loyale generaals in sleutelposi-
ties. Zelfs nu zijn legeruniform aan de
haak hangt, heeft Musharraf via zijn func-
tie als president het leger vast in de hand.
Hij heeft zijn ontslag als baas van de
strijdkrachten, naar wens van

Washington, goed geënsceneerd.
Ondertussen zijn de VS ijverig een
scenario aan het uitdokteren dat
de belangen en de strategie van
Washington in de regio vrijwaart.
Een goede oplossing voor de VS
zou zijn: Musharraf als burgerpre-
sident, Benazir Bhutto als rege-
ringsleidster en Sharif als schijnop-
positie. De legerleiding moet alles-
zins in handen blijven van een
goede vriend van de Amerikanen.
Hiervoor werd de man van
Washington en vriend van
Musharraf, generaal Kayani geko-
zen. Zo wordt het land geleid door
het sacrale trio: leger, Allah en de
Amerikanen.
Kayani is in de VS opgeleid en was

lid van het staffcollege in Fort
Leaveworth. Voor Washington is hij een
‘good guy’ en belangrijk voor een pro-
Amerikaanse bijdrage in het beleid van
Pakistan.
Tijdens de eerste regeerperiode van
Benazir Bhutto was hij onderminister voor
militaire aangelegenheden, bijgevolg was
hij ook de geschikte man voor de onder-
handelingen voor de terugkeer van
Benazir Bhutto. Verder kan hij op de steun
rekenen van de uit zijn hand etende baas
van de belangrijkste Pakistaanse veilig-
heidsdienst (ISI), luitenant generaal
Nadeem Taj. Hoewel men nooit zeker kan
zijn van zijn militaire vrienden. Kayani
stond zelf van 2004 tot oktober 2007 aan
het hoofd van de gevreesde ISI. Dat is
belangrijk want in Pakistan kan niets
gebeuren zonder de zegen van de ISI.

Antoine Uytterhaeghe is lid van de redac-
tieraad.
————
1 Dit is tevens de groep die de meeste
Pakistaanse religieuze scholen (madrassas) 
runnen en op die manier betrokken waren bij
de vorming van de Taliban in de jaren 1980 en
1990.

■
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TTAANNEENNDDEE MMAACCHHTT VVAANN DDEE MMAAOO’’SS

Het uitstel volgt op een politieke crisis die
ontstond nadat de voormalige Maoïstische
rebellen zich midden september 2007
terugtrokken uit de interim-regering en
aankondigden de verkiezingen te zullen
boycotten. De Maoïsten eisen een onmid-
dellijke afschaffing van de monarchie en de
invoering van een evenredig kiesstelsel,
maar vooral de Nepalese Congres Partij, de
grootste regeringspartij, wil hier niets van
weten. Ze argumenteert dat deze eisen
ingaan tegen eerder gemaakte afspraken
en dat de monarchie hoe dan ook zal wor-
den afgeschaft nadat een Constitutioneel
Assemblee is verkozen. Terwijl de patstelling
voortduurt geven de verschillende partijen
elkaar de schuld van de steeds uitzichtloze-
re politieke situatie. Hoewel de Maoïsten
nog steeds hun steun betuigen aan het vre-
desproces geven ze tegelijkertijd ook aan
dat een “terugkeer naar de jungle’ niet uit
te sluiten valt wanneer hun eisen niet wor-
den vervuld.

De ambivalente houding van de
Maoïsten wijst op een aantal ernstige moei-
lijkheden waarmee de voormalige rebellen-
groep wordt geconfronteerd sinds het neer-
leggen van de wapens. Ten eerste hebben
de Maoïsten ingezien dat de populariteit
van de partij onder de Nepalese bevolking
enorm is afgenomen. Dit verklaart de plotse
aversie van de Maoïsten tegen de geplande
grondwettelijke verkiezingen. Verlies zou
vrijwel zeker de huidige genegotieerde
machtspositie van de partij binnen de poli-
tieke instellingen op de helling zetten. Er
kunnen heel wat redenen worden aange-

haald om de tanende populariteit voor de
voormalige rebellen te verklaren, maar de
meest prominente is ongetwijfeld het aan-
houdende brutale gedrag van Maoïstische

kaders. Doordrongen van Mao’s gedachte
dat echte politieke macht slechts kan voort-
komen uit de loop van het geweer, zijn de
kaders intellectueel slecht voorbereid om te
functioneren binnen een open en competi-
tief democratisch politiek systeem.
Herscholingsprogramma’s voor de partijle-
den hebben daar tot nu toe weinig aan ver-
anderd. Intimidaties, afpersingen en ontvoe-
ringen zijn nog steeds dagelijkse kost.
Nochtans werd er door de verschillende
politieke partijen en de brede civiele maat-
schappij aanvankelijk heel wat geduld en
begrip aan de dag gelegd. Men begreep dat
de “wapencultuur” van de Maoïsten niet
van de ene op de andere dag kon worden
omgebogen.“De Maoïsten hebben de lan-
ding ingezet, maar ze komen van een heel
grote hoogte”, klonk het. De aanhoudende

wantoestanden en de tegenstrijdige signa-
len van de partijleiding hebben echter twij-
fel gezaaid over de oprechtheid van de
Maoïstische intenties.

Ten tweede staat de partijtop sinds
geruime tijd onder een enorme druk vanuit
de basis om terug een radicalere koers te
varen. Aan lokale Maoïstische kaders en
sympathisanten waren vergaande politieke
hervormingen en betere socio-economische
vooruitzichten beloofd, maar daarvan is tot
nu toe amper iets in huis gekomen.
Bovendien dreigen een hele reeks ‘verwe-
zenlijkingen’ van tijdens de oorlog verloren
te gaan: de lokale parallelle besturen van de
partij moeten worden ontmanteld, de gehate
politie die uit de rurale gebieden was verdre-
ven keert terug en de Maoïsten worden ver-
plicht om de geconflicteerde landerijen en
bezittingen terug te geven aan plaatselijke
landheren en andere ‘klassenvijanden’. De
eens oppermachtig gewaande rebellen heb-
ben zo heel wat van hun invloed verloren.

nepal’s haperende vredesproces

I  Winne Gobyn  I

Op 21 november 2006 sloten de Nepalese regering en de Maoïstische rebellen, na maanden van intens overleg,
een historisch vredesakkoord. Hiermee kwam een eind aan een meer dan tien jaar durende brutale burgeroorlog die aan
bijna 13.000 mensen het leven heeft gekost. Ruim een jaar later is er van het aanvankelijke enthousiasme en optimisme

onder de Nepalese bevolking echter niet veel meer over. In grote delen van het land nemen geweld en onbestuurbaarheid
hand over hand toe en in oktober werden de geplande grondwettelijke verkiezingen voor de tweede maal op rij uitgesteld,

deze keer evenwel voor onbepaalde duur.

De Maoïsten hebben ingezien dat de populari-
teit van de partij onder de Nepalese bevolking
enorm is afgenomen. Dit verklaart de plotse
aversie van de Maoïsten tegen de geplande
grondwettelijke verkiezingen. Verlies zou vrij-
wel zeker de huidige genegotieerde machts-
positie van de partij binnen de politieke instel-
lingen op de helling zetten.
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Ook het 30.000 man sterke rebellenle-
ger mort. Als onderdeel van het vredesak-
koord werden de strijders ondergebracht in
speciale kampen onder toezicht van de
Verenigde Naties. Van de voorziene samen-
smelting met het reguliere Nepalese leger is
echter nog steeds niets terechtgekomen en
de strijders voelen zich aan hun lot overge-
laten. De kritiek vanuit de militaire vleugel
van de partij klinkt dan ook steeds luider.
Tijdens een partijconventie in augustus
2007 werden de leiders in Kathmandu er
van beschuldigd de revolutie te hebben
“verkocht” en de “communistische cultuur
te zijn vergeten” na hun toetreding tot de
interim-regering. Deze groeiende druk van-
uit de eigen achterban, samen met de (eer-
der vermelde) afnemende populariteit bij
de bevolking, verklaren dus de (hernieuwde)
radicale houding van de Maoïstische partij.
De verkiezingsboycot moest een electorale
afgang beletten en de achterban overtuigen
dat de partij nog steeds ‘revolutionair’ is.

OOPPFFLLAAKKKKEERREENNDD GGEEWWEELLDD

Terwijl de politieke impasse voortduurt, ver-
zinken steeds grotere delen van het land in
onbestuurbaarheid. Het zwaarst getroffen
zijn de zuidelijke laagvlaktes aan de grens
met India, de Terai. Deze regio, waar onge-
veer de helft van de Nepalese bevolking
leeft, is sinds januari 2007 in de greep van
de zwaarste etnische confrontaties die het

land ooit heeft gekend. De onlusten vinden
hun oorsprong in de diepgewortelde discri-
minatie van de Madhesi, de belangrijkste
bevolkingsgroep in de Terai. Hoewel de
Madhesi ongeveer een derde van de
Nepalese bevolking uitmaken, zijn ze amper
vertegenwoordigd in openbare functies en
worden ze economisch systematisch

gemarginaliseerd. Als onderdeel van een
bredere politiek om gemarginaliseerde
groepen bij de revolutie te betrekken, speel-
den de Maoïsten tijdens de oorlog resoluut
de etnische kaart in de Terai en wierpen ze
zich op als voorvechters van een etnisch-
federalistisch staatssysteem. Deze politiek
leverde hun aanvankelijk heel wat aanhang
op onder de Madhesi, maar uiteindelijk kre-

gen ze deze echter als een boemerang terug
in het gezicht. De zelfbewust geworden
Madhesi vonden immers dat er onvoldoen-
de tegemoet werd gekomen aan hun ver-
zuchtingen in het vredesverdrag met de
regering en kwamen in opstand. De over-
heid reageerde in eerste instantie met
repressieve maatregelen en brutaal politie-
geweld waarbij tientallen doden vielen. Dit
was echter enkel olie op het vuur. Een speci-
aal onderhandelingsteam moet nu probe-
ren een politieke oplossing uit de brand te
slepen, maar de eisen van de Madhesi zijn
vaag en uiteenlopend, variërend van propor-
tionele representatie over federalisme tot

zelfs onafhankelijkheid. Ruim twintig ver-
schillende groeperingen beweren ondertus-
sen de Madhesi te vertegenwoordigen,
waaronder verscheidene militante en gewa-
pende groeperingen. Tien jaar burgeroorlog
heeft de drempel tot geweld verlaagd en
ontevreden en gemarginaliseerde groepen
overtuigd dat het opnemen van de wapens

de enige manier is om gehoord te worden.
Ook dit is een erfenis van het jarenlange
conflict. Nu gaat er vrijwel geen dag voorbij
of er wordt bericht over gewelddadige sta-
kingen, bomaanslagen, ontvoeringen en
schietpartijen. De overheid verliest lang-
zaam maar zeker de controle over grote
stukken laagland. In november 2007 alleen
al namen ongeveer 170 lokale overheidsbe-
ambten gezamenlijk ontslag omdat de poli-
tie niet meer kon instaan voor hun veilig-
heid.

SSTTAANNDD VVAANN ZZAAKKEENN

Ironisch genoeg is het vooral koning
Gyanendra die iets te winnen heeft bij de
huidige impasse. De vorst verloor alle kre-
diet bij de Nepalese bevolking na zijn bruta-
le machtsgreep in februari 2005. Toen een
massale volksopstand hem een jaar later
dwong om een stap opzij te zetten werd
het koningshuis vervolgens iedere vorm van
politieke macht ontnomen. Het uitstel van
de grondwettelijke verkiezingen heeft de
vorst weer wat ademruimte gegeven, ter-
wijl de politieke chaos en de toenemende
wetteloosheid in grote delen van het land
zijn populariteit opnieuw doen stijgen.

Ondertussen blijft de internationale
gemeenschap betrokken en de VN-missie in
het land zal naar alle waarschijnlijkheid
worden verlengd. Ondanks de soms agres-
sieve retoriek van de Maoïsten gelooft nie-
mand dat ze een terugkeer naar de gewa-
pende strijd serieus overwegen. De
Maoïsten blijven aanwezig in het parlement
en geven te kennen dat ze nog steeds ach-
ter het vredesakkoord staan. Hoewel er tot
nog toe geen oplossing voor de patstelling
is gevonden, circuleren er een aantal moge-
lijke compromissen en wordt er druk over-
leg gepleegd tussen de verschillende partij-
en en de Maoïsten. Ook met de belangrijk-
ste Madhesi groeperingen wordt nog steeds
gepraat. Langs beide zijden worden toege-
vingen gedaan en in augustus werd een
eerste akkoord gesloten over federalisme en
verkiezingen. Alles is dus nog niet verloren.

Winne Gobyn is onderzoeker aan de ‘Conflict
Research Group’ van de vakgroep Studie van
de Derde Wereld, Universiteit Gent.

■

Ironisch genoeg is het vooral koning Gyanendra
die iets te winnen heeft bij de huidige impasse.
Het uitstel van de grondwettelijke verkiezingen
heeft de vorst weer wat ademruimte gegeven,
terwijl de politieke chaos en de toenemende 
wetteloosheid in grote delen van het land zijn
populariteit opnieuw doen stijgen.
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AALLLLEELLUUJJAA!!

En wie de media leest, ziet overal het trom-
petgeschal der tevredenheid en blijheid
want, zo klinkt het, gerechtigheid zal na
meer dan 30 jaar eindelijk geschieden.
Waren die Rode Khmer onder leiding van
Pol Pot, het ‘monster van de twintigste
eeuw in Azië’, niet verantwoordelijk voor de
moord op misschien wel twee mil-
joen Cambodjanen?

En dan durfde die regering van
Hun Sen zich nog tegen dergelijke
gerechtelijke genoegdoening ver-
zetten. Geen beschaafd mens
welke daar tegen kon zijn en dus
moest die Hun Sen en zijn regering
wel een stelletje onmensen zijn.
Maar mede onder leiding van bui-
tenlandse magistraten, want die in
Cambodja kan men toch niet ver-
trouwen, zal men nu eindelijk
recht spreken. Alleluja!

DD EE RROODDEE KKHHMMEERR IINN DDEE

RREEGGEERRIINNGG

Dat klinkt allemaal mooi voor diegenen
die… aan geheugenverlies lijden. Wie weet
bijvoorbeeld nog dat in België de Libre
Belgique in 1989 bij monde van haar ster-
journalist Philippe Paquet in een editoriaal
opriep om die Rode Khmer terug aan de
macht te brengen?

Wie weet nog dat ditzelfde voorstel
voor het maken van een coalitieregering
met de Rode Khmer gedaan werd door die-
zelfde ‘Internationale Gemeenschap’
bestaande uit de Verenigde Naties, de VS en
de Europese Unie, waaronder België. Iets

waartegen Hun Sen zich steevast verzette.
En als er dan eindelijk een akkoord kwam,
hield dat een amnestie in voor die Rode
Khmer, op vraag van… ja, diezelfde
‘Internationale Gemeenschap’. En dit alle-
maal voluit gesteund door de Westerse
media, incluis de Belgische. De paar uitzon-
deringen daargelaten.

Zelfs een door zijn parlementaire meer-

derheid, incluis de eigen partij, in de parle-
mentscommissie Buitenlandse Zaken onder
druk gezette toenmalige minister van
Buitenlandse Zaken Mark Eyskens, weigerde
die steun aan de Rode Khmer stop te zetten.
Waarbij zijn woordvoerder Johan Swinnen,
later ambassadeur in Kigali en Kinshasa, in
een lang gesprek alle mogelijk intellectuele
pirouettes bovenhaalde om dit immorele en
domme beleid toch te verdedigen.

SSTTEEUUNN DDEE RROODDEE KKHHMMEERR

Wie weet ook nog dat in de periode van
1978 tot 1989 diezelfde ‘Internationale
Gemeenschap’ de Rode Khmer militair, poli-

tiek en financieel steunde? Onder applaus
van opnieuw diezelfde media. Zo diende er
elk jaar in de Algemene Vergadering van de
VN gestemd over de vertegenwoordiging
van Cambodja. En steevast stemde ook ons
land voor de Rode Khmer, daar vertegen-
woordigd door Thiounn Prasith de schoon-
broer van de nu gearresteerde Rode Khmer
Khieu Sampan. Een slag in het gezicht van

de Cambodjaanse bevolking en dit
onder applaus van de media. Volgens
de Belg Raoul-Marc Jennar, een van ’s
werelds meest eminente kenners
van Cambodja, geniet die Thiounn
Prasith trouwens Amerikaanse
bescherming.
Elke insider uit die periode herinnert
zich trouwens de foto’s waarop te
zien is hoe de Belgische ambassa-
deur in Thailand, Patrick Nothomb
fier mee de bevoorrading verzorgde
van de Rode Khmer en hun bondge-
noten. Met Belgisch belastingsgeld.
En wie vergeet ooit die mooie ont-

roerende foto van de echtgenote van de
Amerikaanse president Jimmy Carter die in
een kamp van de Rode Khmer voor het oog
van de tientallen camera’s lieftallig een
baby knuffelde. Ja, want de VS heeft iets
voor kinderen.

AARRTTSSEENN ZZOONNDDEERR SSCCHHAAAAMMTTEE

En dan was er het wereldje van bepaal-
de NGO’s. Neem Artsen zonder Grenzen
toen onder leiding van Bernard Kouchner,
de huidige Franse minister van
Buitenlandse Zaken, wier eerste belangrijke
operatie de steun aan de kampen van die
Rode Khmer was. Artsen zonder Grenzen

het proces tegen de rode khmer

collectief geheugenverlies bij de media

I  Willy Van Damme  I

Stilaan maar zeker komt in Cambodja het proces op gang tegen de zogenaamde Rode Khmer. Een proces dat er komt op vraag van de
Verenigde Naties en wat dan genoemd wordt de ‘Internationale Gemeenschap’, waarmee bedoeld wordt een alliantie van landen onder

leiding van de Verenigde Staten. Er ging aan het proces heel wat druk vooraf op de regering van eerste minister Hun Sen in Cambodja om
er mee in te stemmen.

40-41  jan  19-12-2007 13:33  Pagina 40



AZIË 41

Vrede | nr. 389 | januari - februari 2008

ging daarbij zelfs optreden als het propa-
gandadepartement van de Rode Khmer. Zo
namen ze regelmatig journalisten mee naar
die kampen waar deze dan van de NGO een
eenzijdig verhaal opgelepeld kregen, een
kopie van het verhaal van de Rode Khmer.
Wat door de perslui bijna steevast als zijnde
het evangelie klakkeloos werd overgeno-
men.

De organisatie ging zelfs zover dat ze
fondsen ter beschikking stelde voor de
publicatie in 1988 van het boek ‘Le mur de
bambou’ van Esmeralda Luciolli. Een brok
propaganda waarin mooi gezwegen werd
over de misdaden begaan door het toenma-
lige verzet van de Rode Khmer & Co tegen
de Cambodjaanse bevolking. Pas in 1989 zal
Artsen zonder Grenzen de getraumatiseer-
de bevolking in Cambodja gaan helpen.
Anderen als Oxfam en Broederlijk Delen
waren na de bevrijding in 1979 van
Cambodja door de Vietnamezen er bijna
onmiddellijk actief.

Zelfs Amnesty International zweeg
jarenlang in haar jaarverslag over de misda-
den van de Rode Khmer en haar bondgeno-
ten, haar pijlen exclusief richtend op de
regering van Hun Sen en de Vietnamese
bezettingstroepen, de enigen die toen de
Rode Khmer effectief bestreden.

Verhalen in de Westerse media over de
onmenselijke toestanden in de door de
Rode Khmer & Co beheerde vluchtelingen-
kampen in Thailand moest men zoeken met
de microscoop. Alleen de regering van Hun
Sen en haar Vietnamese beschermers
waren misdadigers en schuldig aan zowat
alles wat de propagandamachine van
Washington en de Rode Khmer kon beden-
ken. Amper een medium of journalist die er
vraagtekens bij plaatste.

EEEENN HHYYPPOOCCRRIIEETTEE BBUUIITTEENNWWEERREELLDD

En nu 18 jaar na het einde van de steun aan
de Rode Khmer door enkele NGO’s, de
‘Internationale Gemeenschap’ en de media
duikt er plots de eis op voor een proces
tegen die Rode Khmer. Waarbij men eerst
zelfs eiste dat niet Cambodjaanse rechters,
maar door de VN aangestelde buitenstaan-
ders die taak op zich moesten nemen. Wie
vertrouwt nu eenmaal Cambodjanen? Wat
uiteindelijk na onderhandelen wat werd
aangepast, zodat de buitenlanders een min-

derheid gaan vormen in het rechtscollege
dat de vrienden van de nu al jaren overle-
den Pol Pot in Cambodja moet berechten.

En de media tevreden. Zonder het ooit
zo expliciet te stellen steunden Artsen
Zonder Grenzen, Amnesty International en
de media jarenlang de terreur van Pol Pot
en zijn Rode Khmer. Nu is er een plotse
koerswijziging.

Plots ontdekt men in het Westen de
mensenrechten en Pol Pot in Cambodja en
moet dat land plooien naar de eisen van de
moraalridders in de VS, de VN en Europa,
incluis de media. En voor een arm land dat
smeekt om buitenlandse steun en investe-
ringen is het moeilijk om tegen hen nee te
zeggen. Dit terwijl Cambodjanen en NGO’s
die werken rond mensenrechten vanaf 1979

tevergeefs bij de VN Commissie voor de
Mensenrechten en de VN zelf aanklopten.
Nooit kwam een antwoord.

Voor Cambodja was de zaak geklas-
seerd. Men had de oorlog immers gewon-
nen, de diepe wonden geslagen in de maat-
schappij waren aan het herstellen en de
Rode Khmer stierven door ouderdom en
ziekte, de een na de ander. Die wonde terug
opentrekken was duidelijk niet de eerste
behoefte in Cambodja. Massaprotest over
het uitblijven van een proces tegen de Rode
Khmer is er trouwens nooit geweest. Ooit
was er in 1980 onder Vietnamese bezetting
een proces gevoerd tegen die Rode Khmer
en dat leek voldoende. Maar arme landen
moeten plooien naar de grillen van de rijken
en machtigen. Niet omgekeerd.

Het is dan ook geen verrassing dat voor-
al onder Amerikaanse druk, alleen de misda-
den begaan door Cambodjanen tussen april
1975 en 6 januari 1979, ter sprake mogen
komen tijdens het proces. De rest is voor
onder het tapijt.

DD EE MMEEDDIIAA LLIIJJDDEENN AAAANN AAMMNNEESSIIEE

Dat ondertussen de wandaden van de
Britten en hun protestantse handlangers in

Noord-Ierland onder het tapijt worden
geveegd, is voor amper iemand een pro-
bleem. Hetzelfde in Spanje waar zelfs een
recente rehabilitatie van de slachtoffers van
de fascistische dictator Franco problema-
tisch bleek. Maar hier in deze twee gevallen
geen eis van de ‘Internationale
Gemeenschap’ en geen als moraalridders
optredende media. Spanje en het Verenigd
Koninkrijk zijn immers rijk en lid van diezelf-
de ‘Internationale Gemeenschap’ die
genoegdoening eist in Cambodja.

Over hun eigen tekortkomen daar zwij-
gen ze allen over. Hetzelfde voor de media
die nu pakken verhalen publiceerden over
de Rode Khmer en hun gruwel, maar lekker
zwegen over de smerige rol die zij, de
Westerse regeringen en de VN ooit in de

zaak speelden. Schaars waren de verwijzin-
gen in de pers naar die steun en gebeurde
het toch, dan was dat terloops zodat men
het sneller kon vergeten dan het geschre-
ven was.

HHEETT EEIIGGEENN OOPPTTRREEDDEENN IISS EEXXEEMM--

PPLLAARRIISSCCHH

Collectief geheugenverlies door de
media heet dat. Voor de Cambodjaanse
slachtoffers van de Rode Khmer en diegene
die de waarheid zoekt: niets anders dan het
verspreiden van halve waarheden, verdraai-
ingen en leugens. Maar ja, het geweten van
de moraalridders is weer gesust. En het
geeft de mogelijkheid om in de toekomst
het eigen optreden als exemplarisch voor te
stellen. Als men de feiten maar verzwijgt.
De Westerse kruisvaarder kan dan verder
het Grote Morele Gelijk prediken tegen die-
genen die internationaal in de weg lopen
door neen te zeggen tegen de eisen van
Washington & Co. Met de Rode Khmer als
exemplarisch voorbeeld. Of hoe de Rode
Khmer nog nuttig kan zijn.

Willy Van Damme
■

Wie weet nog dat het voorstel voor het maken
van een coalitie-regering met de Rode Khmer
van de ‘internationale gemeenschap’ (VN, US,
EU) kwam.
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CCOONNFFEEDDEERRAATTIIEE

De Europese Unie (E.U.) mag niet langer
intergouvernementeel blijven, maar moet
uitgebouwd worden als een confederale
staat. ‘Confederaal’ omwille van de eer-
bied voor de historische eigenheid van de
lidstaten. Een Grondwet blijft mijns
inziens noodzakelijk, maar moet het
exclusieve werk zijn van een
Constitutioneel Europees Parlement, na
Europese algemene verkiezingen. Alleen
dat Parlement kan die Grondwet wijzigen,
ook weer na algemene Europese verkie-
zingen. Wanneer men op die wijze te werk
gaat, is het dus strikt genomen niet nodig
een bijzonder algemeen referendum te
houden, zoals soms gevraagd wordt. Maar
er zijn andere redenen om dat wél te
doen. Wij komen er verder op terug. Het
zou wenselijk zijn dat de nationale parle-
menten vooraf kunnen discussiëren en
advies kunnen uitbrengen over een ont-
werp opgesteld door het Europees
Parlement, alvorens het definitief voorstel
door dat pas verkozen E.P. wordt behan-
deld. Gedurende diezelfde periode kunnen
zowel de Europese bevolking als allerlei
geïnteresseerde groeperingen zich laten
horen over het eerste voorstel.

TTOOEEKKOOMMSSTTGGEERRIICCHHTT

De Grondwet mag geen herhaling of
bevestiging brengen van bestaande ver-

dragen, maar moet gericht zijn op de toe-
komst en uittekenen welk model de E.U.
moet bereiken inzake instellingen, rechten
en regels. Het Europees recht moet zowel
geleidelijk harmoniseren naar boven toe
vanuit de meest gevorderde lidstaat, als
harmoniseren van bovenuit naar de lidsta-
ten toe. Het lijkt ons hoegenaamd niet
aangewezen dat er een concreet beleid
wordt uitgestippeld maar wél dat demo-
cratische spelregels worden geformuleerd
om dat al even democratisch beleid te
kunnen verwezenlijken. Het verworpen
ontwerp heeft daar zwaar tegen gezon-
digd en tekende alvast een eerder neolibe-
raal Europees beleid uit, zoals dat trou-
wens al in talloze verdragen was voorzien.
Noteren we maar: “de liberale economie is
dé economie“...of…“het beginsel van een
open markteconomie met vrije mededin-
ging”. Ook de Europese infrastructuur
wordt bijna geheel aan de ontwikkeling
van de markt overgelaten en overheids-
functies, nu liberaal omgetoverd tot “dien-
sten van algemeen economisch belang”, al
evenzeer. Het ontwerp van grondwet zat
ingekapseld in een werkelijk ‘marktfunda-
mentalisme’. Duidelijk is de E.U. liberaal-
economisch uitgebouwd en velen betreu-
ren dat zeer terecht. Op enkele andere
domeinen werden al evenzeer beleidsma-
tige keuzes voorzien, zoals de fel gemilita-
riseerde invulling van het veiligheids- en
defensiebeleid. Maar nog eens, het is
ongebruikelijk en ongehoord dat zulks in

een grondwet wordt vermeld.
In een nieuwe Grondwet moeten aan

de orde komen: fundamentele grondrech-
ten en werkelijk democratische beleidsor-
ganen, alsook de bepaling van de
bevoegdheidsdomeinen en de regels ter
verdeling van de bevoegdheden tussen de
E.U. en de lidstaten. Dit betekent dus dat
er een institutioneel en normatief kader
wordt uitgetekend dat op ieder ogenblik
een democratische politieke keuze toelaat
tussen verschillende beleidsopties door
politieke partijen.

GGRROONNDDRREECCHHTTEENN

Het is zelfs niet nodig fundamentele
grondrechten uit te vinden. Men kan
gerust verwijzen naar de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
van 1948 waarbij sociale en economische
rechten evengoed voorzien zijn als burger-
lijk-politieke rechten. Toch zal daarbij blij-
ken dat er aanvullingen noodzakelijk zijn:
het recht op arbeid, op staking, op een
minimum salaris, op echtscheiding, op
huisvesting, op sociale voorzieningen en
op onafhankelijke media zijn ontbrekende
of onvoldoende geformuleerde rechten.
Wellicht moet daarbij ook voorzien wor-
den in meer praktische schikkingen waar-
bij dan de nodige instrumenten gecreëerd
en gecoördineerd worden, zoals inspectie-
en ombudsdiensten, statistische en obser-
vatie-voorzieningen. Een belangrijk ele-

voor een waarachtig democratische 

europese unie

pleidooi voor een nieuwe grondwet

I  Prof. Em. Dr. Lode Van Outrive  I

Op 13 december werd het Hervormingsverdrag, ofte Verdrag van Lissabon, getekend. Dit komt in de plaats van de 
gebuisde grondwet. De neoliberale lijn blijft dezelfde, het democratisch deficit blijft want het parlement heeft te weinig

controlemogelijkheden en nog altijd geen wetgevend initiatiefrecht, en het militaire hoofdstuk is een kopie van wat in de
ontwerptekst van de Europese grondwet stond. Voor de werkgroep ‘Europa’ van het Masereelfonds schreef Lode Van Outrive,

professor emeritus en voormalig Europarlementslid voor de SP, de tekst die we hier in ingekorte versie publiceren.
Het gaat niet om een analyse van het Hervormingsverdrag maar wel om zijn toekomstvisie in verband met de Unie. (red.) 
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ment is zeker ook het “non-regressieprin-
cipe”: dit betekent dat de beschikking
nooit hogere grondrechtelijke voorzienin-
gen in één bepaald land kan afbouwen of
naar onder toe nivelleren. Het zogenaam-
de “subsidiariteitsprincipe” of de “harmo-
nisering” mag nooit aanleiding geven tot
een neerwaartse spiraal. Bovendien moe-
ten de grondrechten gelden voor alle
Europese burgers én voor de nationa-
le en Europese instellingen.

Wat nu de beleidsorganen betreft
houden we ons best aan de gekende
en in de lidstaten  althans formeel-
voorziene organen, waarbij de schei-
ding van-, het evenwicht tussen- en
de onafhankelijkheid van de drie
machten worden toegepast.

PPAARRLLEEMMEENNTT EE NN RREEGGEERRIINNGG

De belangrijkste macht moet het
wetgevende én controlerende
Parlement zijn en dit is thans niet het
geval. Ook mogen er enkel wetten en
ministeriële besluiten worden uitge-
vaardigd…meer niet. Het chaotisch
geheel van allerlei soorten beschik-
kingen zoals voorzien in het ontwerp
van grondwet is onaanvaardbaar en
zo goed als onbegrijpelijk. Het
Parlement beslist bij gewone of
gekwalificeerde meerderheid.

Hier rijst alvast de vraag of er nu één
of twee Kamers moeten voorzien worden.
Ook al is dat misschien niet strikt noodza-
kelijk, zou men inderdaad twee Kamers
kunnen voorzien. Het Europees Parlement
bestaat reeds en wordt terecht verkozen
door alle Europese burgers. Het is daarbij
belangrijk universeel te bepalen wat een
“burger” is. Men mag daarbij de mensen
die van buiten de E.U. komen en bijvoor-
beeld reeds 3 jaar in een lidstaat wonen
niet uitsluiten; ook bepaalt men best dat
het gaat om burgers van minimum 16
jaar. Deze aangelegenheid moet dan ook
door het Parlement beslecht worden.
Maar daarmee is alles nog niet gezegd.
Het zou wenselijk zijn dat er Europese
politieke partijen komen die een eigen-
heid vormen t.a.v. de nationale partijen en
dat dus de gekozenen in het Europees
Parlement behoren tot die partijen. Op die
wijze hebben de Europese burgers een rui-

mere keuze tussen kandidaten uit ver-
schillende landen. Ook kan het E.P. dan
een zelfstandigheid ontwikkelen en veel
vrijer staan tegenover de lidstaten en zelfs
tegenover de nationale partijen binnen de
lidstaten. Een tweede Kamer zou dan kun-
nen bestaan uit evenredige en representa-
tieve vertegenwoordigers van de tweede

Kamers of van de enige Kamer in de lid-
staten en zich bezig houden met de
grondwettelijke toetsing van de wetten
die door het E.P. zijn goedgekeurd, ook
met de controle op het naleven van het
subsidiariteitsprincipe. Meteen zou ook
een duidelijke band met de nationale par-
lementen bestaan, want die kunnen dan
ageren via hun vertegenwoordigers in die
tweede kamer. Die zou dus wetten gemo-
tiveerd kunnen terugsturen naar het E.P.
dat steeds het laatste woord moet heb-
ben en uiteraard wetgevend initiatief kan
nemen…hetgeen het E.P. nu niet kan…Dit
wetgevend initiatief moet uniform gelden
voor alle bevoegdheidsdomeinen, zodat
de besluitvorming klaar en duidelijk is. In
het ontwerp van grondwet waren zoveel
soorten besluitvorming voorzien dat dit
volkomen ondoorzichtig werd…Wellicht
zou er ook kunnen voorzien worden dat
wetten slechts tot stand kunnen komen

nadat vertegenwoordigers van betrokken
bevolkingsgroepen, verenigingen of orga-
nisaties gehoord zijn. Dit kan dan gezien
worden als een verbreding van de demo-
cratische besluitvorming met toepassing
van basisdemocratie.

Er is volgens mij nood aan een
Europese Regering die fungeert als uitvoe-

rende macht. Wellicht is het goed dat
elke lidstaat een minister kan leveren
en de bevoegdheden worden bepaald
en verdeeld door het Europees parle-
ment, waartegenover die uitvoerende
macht verantwoording verschuldigd
is. Deze Regering heeft dan wel initia-
tiefrecht en kan dus wetsvoorstellen
doen aan het E.P. Zij kan ook ministe-
riële besluiten nemen, maar dan op
voorstel van het E.P. Het lijkt beter
een echte Europese Regering te heb-
ben dan die huidige ministerraden
die ten onrechte over wetgevende
bevoegdheid beschikken, teveel de
nationale belangen willen doordruk-
ken, in hun land een eigen versie van
akkoorden geven, en voortdurend het
E.P. kunnen voor schut zetten.

Er bestaat nu reeds een Hof van
Luxemburg dat fungeert als een rech-
terlijke macht. De bevoegdheden
moeten ongetwijfeld worden uitge-
breid opdat het een waarachtige en
onafhankelijke Europese rechterlijke

macht zou zijn. Het Hof dient zich bezig te
houden met toezicht op de naleving van
de Europese wetten, de wetgeving te
interpreteren en te oordelen over de
geschillen tussen lidstaten of burgers en
de Europese instellingen.

En wat met de Europese Commissie? Deze
moet gewoon als een (belangrijke)
Europese administratie functioneren, die
ten dienste staat zowel van het E.P. als van
de Europese Regering. De belangrijkste
ambtenaren worden benoemd door het
E.P. en leggen ook verantwoording af
tegenover dat E.P. De overige ambtenaren
worden binnen de Commissie benoemd.
Zij heeft geen wetgevend initiatief (meer),
maar kan vanzelfsprekend opdrachten
krijgen om voorbereidend wetgevend
werk te doen.

Het is goed dat een Europese
Rekenkamer, een Europese
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Investeringsbank en een Europese
Centrale Bank blijven fungeren…Maar zij
moeten steeds onder de controle van het
E.P. fungeren. En die controle is er nu niet.
Ook adviserende comités, experten-com-
missies, agentschappen of welke hulpor-
ganen ook, worden opgericht met goed-
keuring van het E.P. en blijven steeds
onder haar controle. Het moet duidelijk
zijn dat al deze organen geen wetgevende
bevoegdheid hebben!    

Ook wanneer enkele lidstaten samen-
werkingsinitiatieven nemen bij de
opbouw van de E.U. zou dit steeds met de
goedkeuring van het E.P. moeten gebeu-
ren. Men kan dit niet zomaar aan de lid-
staten zelf overlaten, zoals in het ontwerp
van grondwet op een zeer ingewikkelde
manier was voorzien.

Moet er een Europese President zijn?
Dit lijkt mij niet noodzakelijk. Men kan
evengoed voorzien dat de voorzitter van
het E.P. de eerste Europese burger is en de
E.U. kan vertegenwoordigen, juist omdat
hij of zij de voorzitter is van het belang-
rijkste democratische Europees orgaan.

BBEEVVOOEEGGDDHHEEDDEENN

De verdeling van de bevoegdheden tussen
de E.U. en de lidstaten is een niet te
onderschatten aangelegenheid. Het enige
dat in dit verband in een grondwet mag
ingeschreven worden is een opsomming
van de materies die moeten behandeld
worden. Hiermee bedoelen we uiterst
belangrijke zaken zoals: het monetair
beleid; het werkgelegenheidsbeleid; het
industriebeleid; de handelspolitiek; het
energiebeleid; het politie- en justitiebe-
leid; het duurzame ontwikkelingsbeleid
samen met het landbouw- en visserijbe-
leid; de grote infrastructuren; zeker ook
het wonings- en huisvestingsbeleid, het
gezondheidsbeleid en het (anti-armoede)
sociaal beleid… om het buitenlands- en
veiligheidsbeleid niet te vergeten. Hoe en
door wie die bevoegdheden worden uitge-
oefend en hoe ze verdeeld worden moet
het resultaat zijn van politieke discussie
en democratische besluitvorming. Het
beginsel van subsidiariteit is daarbij inder-
daad zeer belangrijk, maar er moet niette-
min nauwkeurig worden nagegaan wat
best Europees kan geregeld worden en

dat is ongetwijfeld meer dan thans het
geval is. De Europese bevoegdheden zijn
inderdaad aan uitbreiding toe. Het is over-
duidelijk dat de situatie op de verschillen-
de beleidsdomeinen zeer uiteenlopend
kan zijn van de ene lidstaat tot de andere
en dat de weg van de geleidelijkheid zal
moeten bewandeld worden. Er moet
steeds gestreefd worden naar een beleid
van opwaartse harmonisatie: d.w.z. de
best mogelijke situatie als streefnorm
nemen. Nivellering naar onder toe is abso-
luut onwenselijk. Het zal inderdaad dik-
wijls om principes moeten gaan, die dan
in alle lidstaten eerbiedigd worden. Hierbij
wordt zeer vaak het voorbeeld gegeven
van een sociale richtlijn: dat er in alle lid-
staten een minimum-inkomen moet voor-
zien worden zonder dat men daar een
vast bedrag kan aan koppelen; soms kan

het echter zo zijn dat er een absoluut
maximum wordt afgesproken, bijvoor-
beeld een maximum dagelijkse arbeids-
tijd.

Het is zeker niet overbodig er op te
wijzen dat alle wetgevende bepalingen,
van welke aard, of komende van welke
instantie ook, zo duidelijk mogelijk moe-
ten zijn, zodat een doorsnee Europees bur-
ger die kan begrijpen. Dit was tot op
heden blijkbaar geen al te grote bekom-
mernis bij de opstellers van het ontwerp
van grondwet, zodat de tekst zo goed als
onleesbaar en onbegrijpelijk werd.

Het wordt ook duidelijk dat de
Europese instellingen behoefte hebben
aan enkele werktalen. Volgens mij komen
Engels, Frans, Spaans en Duits daar het
best voor in aanmerking. Lidstaten waar
een andere taal wordt gesproken zorgen
zelf voor de nodige vertalingen en kunnen
daarvoor beroep doen op Europese midde-
len.

UUNNIIEE

De E.U. zou eigenlijk als een democratisch
model moeten fungeren voor de lidstaten
en dat is tot op heden hoegenaamd niet
het geval. Willen wij dus tot een waarach-
tige Europese Unie komen dan is een wer-
kelijke heruittekening van die Unie nood-
zakelijk en zal louter oplapwerk van de
huidige teksten niet meer mogelijk zijn.
Het is gewoon schandalig hoe nationale
ministers voortdurend in functie van hun
eigen macht hebben gehandeld en hoe de
leiders van de grote traditionele  partijen
daartoe hand- en spandiensten hebben
geleverd. Ook nu in het verdrag van
Lissabon is de gebuisde grondwet bijna
onveranderd herkauwd in het voordeel
van diegenen die de macht nu in handen
hebben. De bevoegdheden van de minis-

terraden zijn bvb. bestendigd. Daarom zal
de impuls tot erg fundamentele wijzigin-
gen wellicht eerder moeten komen van de
bevolking en van zijn middengroepen, de
Europese vakbonden bvb., maar ook die
denk- en actiegroepen die thans ijveren
voor een totaal ander Europa. Zij zullen
bijzonder waakzaam moeten zijn, de
bevolking moeten informeren en zeer kri-
tisch blijven toekijken op de officiële infor-
matie die door de huidige Europese
machthebbers zal verspreid worden.

–––––
1 R.FOQUE, ‘Evenwicht van machten en
rechtsstatelijke vernieuwing’, in: Prof. Dr. A. Alen
en Prof. Dr. L. J. Wintgens, De Trias Politica rui-
mer bekeken…, Vlaamse Juristenvereniging,
Staatsrechtconferentie 1999, Brussel, Larcier,
2000, pp. 1-24.

■

De E.U. zou eigenlijk als een demo-
cratisch model moeten fungeren voor
de lidstaten en dat is tot op heden
hoegenaamd niet het geval.
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DD EE VVEETTTTEE JJAARREENN

Ivoorkust fungeerde als de spil van het
Franse koloniale beleid in West-Afrika1. De
Fransen installeerden een plantage-econo-
mie die zich vooral baseerde op exportpro-
ducten zoals koffie, cacao, bananen en pal-
molie. De ruggengraat van het systeem was
‘la corvée’, jonge mannen waren verplicht
om gratis te werken op de plantages alsook
aan infrastructuurwerken zoals de aanleg
van spoorwegen. Vanaf de jaren dertig
draaide de economie gebaseerd op koffie en
cacao op volle toeren. De vraag naar extra
werkkrachten nam steeds toe en als ant-
woord zette Frankrijk migratiestromen op,
eerst binnen Ivoorkust zelf, later vanuit
Ghana en nog later kwamen er grootschali-
ge migraties uit het noorden (het huidige
Burkina Faso, Mali en Guinee).

In 1960 werd Ivoorkust onafhankelijk
onder leiding van president Houphouët-
Boigny. Hij bleef ruim 30 jaar aan de macht
en onder hem bleef Ivoorkust het beleid
opgestart door de Fransen volgen en onder-
hield het erg nauwe banden met de voor-
malige koloniale macht. De jonge republiek
voer een stabiele, Westerse koers terwijl
Frankrijk van zijn kant volop in de export-
economie van het land investeerde. Zo
groeide het BBP met gemiddeld 11% in de
jaren 1960 en 6% in de jaren 1970. Deze
sterke economische groei liet toe te investe-
ren in infrastructuur, onderwijs en gezond-
heid, alsook hogere lonen uit te keren in de
publieke sector. Dit alles samen creëerde
een algemene stijging van de welvaart in
Ivoorkust. De hogere levensstandaard werk-
te als een magneet voor de mensen uit de
armere buurlanden, vooral dan Mali en
Burkina Faso maar ook uit Togo, Benin,

Senegal en Niger. Schattingen naar het aan-
tal migranten in Ivoorkust gaan van een
kwart tot meer dan een derde. Zelfs met de
laagste schattingen zijn er alleen enkele
Golfstaten die een groter aandeel migran-
ten in de bevolking hebben.

Deze grote groep aan migranten is het
resultaat van een bewust beleid om
arbeidskrachten te rekruteren. Geen enkele
migrant liet zich naturaliseren omdat men
toch gelijke rechten had. Onder Houphouët-
Boigny mochten de buitenlanders zelfs
stemmen. Dit is niet zo verwonderlijk aan-
gezien er toch maar 1 partij verkiesbaar was
en een echt parlement pas in de jaren 1980
ontstond.

EECCOONNOOMMIISSCCHHEE EENN PPOOLLIITTIIEEKKEE PPRROO--

BBLLEEMMEENN

Vanaf de jaren 1980 krijgt de Ivoriaanse eco-
nomie zware klappen en zo neemt de frus-
tratie onder de bevolking toe. Door een ster-
ke daling van de wereldprijzen voor koffie
en cacao, een mislukte poging om de econo-
mie te diversifiëren en alom aanwezige cor-
ruptie komt de economie in een grote crisis
terecht. Besparingen en privatiseringen
opgelegd in de structurele aanpassingspro-
gramma’s van het IMF en de Wereldbank
deden de sociale voorzieningen en het her-
verdelingseffect van de koffie- en cacaowin-
sten fel krimpen. Hier bovenop kwam nog
eens de halvering van de waarde van de
munt, de CFA. Deze munt wordt in heel
Frans West-Afrika gebruikt en was gelinkt
aan de Franse frank (nu aan de Euro). Het
positieve aan deze link is dat de CFA een
stabiele en sterke munt is, het negatieve is
dat het monetaire beleid in Parijs wordt
gevoerd. Zo besloot de Franse minister van

Financiën samen met de directeur van het
IMF in 1994 om de waarde van CFA te halve-
ren.

Al deze factoren leidden tot een gevoeli-
ge daling van de welvaart voor de Ivorianen.
Als gevolg hiervan en in combinatie met
een toenemende vraag naar democratise-
ring groeide het protest in de vorm van sta-
kingen en woelige betogingen onder leiding
van studenten.
Ook politiek breken er onrustige tijden aan.
Op het einde van 1993 sterft Houphouët-
Boigny aan prostaatkanker. In de strijd om
zijn opvolging gaat het tussen parlements-
voorzitter Henri Konan Bédié en eerste
minister Alassane Dramane Ouattara. Bédié
wordt als voorzitter van het parlement, pre-
sident ad interim. Hij moet het land voorbe-
reiden op nieuwe verkiezingen. Om zijn
rivaal uit te schakelen speelt hij de etnische
kaart.

IIVVOOIIRRIITTÉÉ AALLSS BBEELLEEIIDDSSIINNSSTTRRUUMMEENNTT

Het is in deze periode dat de aanwezige
latente frustratie tegen de vele migranten
naar de oppervlakte komt. Bédié stelt een
nieuwe kieswet op die vereist dat beide
ouders van een presidentskandidaat
Ivoriaan moeten zijn en dat de kandidaat de
laatste 5 jaar in het land moet verbleven
hebben. Beide maatregelen zijn een per-
soonlijke aanval op Ouattara die wordt uit-
gesloten van de verkiezingen in 1995. De
oppositie boycot de verkiezingen en Bédié
haalt een ruime overwinning. Frankrijk
erkent de overwinning en spreekt openlijk
zijn steun uit.

De tactiek van Bédié heeft gewerkt en
met een ruime meerderheid in het parle-
ment kondigt hij grote hervormingen aan.

ivoorkust

I  Gorik Zelderloo  I

Als de derde economie van Afrika (na Zuid-Afrika en Nigeria) is stabiliteit en welvaart in Ivoorkust van groot belang 
voor heel West-Afrika. De geschiedenis van het land toont aan hoe economische vooruitgang en achteruitgang 

politieke gebeurtenissen sturen. Ivoorkust is eveneens een goed voorbeeld van hoe racisme groeit in een sfeer van 
ongenoegen en frustratie.
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De basis van zijn programma wordt de ‘ivoi-
rité’. Dit begrip wijst op de vraag naar de
identiteit van de Ivorianen. In een land met
zoveel migranten en meer dan 60 verschil-
lende etnische groepen stelt Bédié de vraag
wie is een “echte” Ivoriaan en wie niet. Een
sfeer van xenofobie en sociale uitsluiting
installeert zich in de instellingen van de
staat en in de geest van de mensen.
Migranten en leden van het
Rassemblement des Républicains-RDR (de
partij van Ouattara) worden ontslagen uit
publieke functies, van hun gronden
verjaagd en steeds meer geviseerd op
straat. Aangezien miljoenen mensen
niet over papieren beschikken, is het
onmogelijk uit te maken van welke
nationaliteit iemand is. Men gaat
zich daarvoor baseren op de naam,
aan iemands achternaam kan men
zien uit welke regio en etnische
groep iemand afstamt. Cruciaal hier-
bij is dat de stammen uit het islamiti-
sche noorden van Ivoorkust etnisch
verwant zijn aan de migranten uit
Mali en Burkina Faso. Zo ontstaat een
breuk in de samenleving waarbij een
migrant, een moslim en iemand uit
het noorden over de zelfde kam wor-
den geschoren.
In 1999 werd Bédié verjaagd door een
staatsgreep van generaal Guéï. Deze
beloofde aanvankelijk de uitsluiting
tegen te gaan en verkiezingen te
organiseren, maar als puntje bij paaltje
kwam, wou hij zelf voor het presidentschap
gaan en sloot Ouattara opnieuw uit op
basis van dezelfde electorale wetgeving. Hij
schreef een referendum uit waarin het volk
mocht beslissen of de beide grootouders
van een kandidaat Ivorianen moeten zijn of
slechts 1 van beiden. In de grondwet werd
uiteindelijk vastgelegd dat beide grootou-
ders Ivorianen moeten zijn.

De derde kanshebber, Laurent Gbagbo
van de Front Populaire Ivoirien (FPI), won de
verkiezingen vlot van de onpopulaire gene-
raal maar deze weigerde zich neer te leggen
bij de uitslag en ontbond de kiescommissie.
Na dagenlange protesten waarbij minstens
60 doden vielen, moest Guéï vluchten en
riep Gbagbo zichzelf uit tot overwinnaar.
Het RDR eiste nieuwe verkiezingen met
Ouattara maar Gbagbo beriep zich op wet-
ten goedgekeurd door het Ivoriaanse volk.

Opnieuw braken zware rellen uit tussen
aanhangers van het FPI en RDR waarbij
meer dan 300 doden vielen.

UUIITTBBRRAAAAKK VVAANN EEEENN BBUURRGGEERROOOORRLLOOGG

Laurent Gbagbo hernam de uitsluiting van
zijn beide voorgangers. Leger en politie wer-
den onder Gbagbo verder gezuiverd van
moslims en noorderlingen. Hij wou een
grootscheepse identificatie op poten zetten
waarbij iedereen een nationaliteit krijgt op

basis van zijn “dorp van origine”. Met mas-
sademonstraties en gewelddadige marsen
protesteerde de RDR tegen de gang van
zaken. De veiligheidsdiensten viseerden
mensen met een naam uit het noorden, ver-
scheurden paspoorten en maakten zich
schuldig aan intimidaties en mishandelin-
gen.

In september 2002 ondernamen mui-
tende en ontslagen soldaten een staats-
greep tegen Laurent Gbagbo en de grond-
wet die hun burgerrechten schendt. In
Abidjan werd de staatsgreep afgeslagen
maar vanuit het noorden namen de rebel-
len steeds meer gebied in handen. Na een
maand stopten Franse troepen de opmars
en dwongen de bevriezing van de situatie
af. Twee jaar lang woedde een hevige oorlog
waarbij verschillende massagraven van
honderden lijken werden gevonden. Drie
rebellengroepen smolten samen tot de

Forces Nouvelles de Côte d’Ivoire (FNCI),
onder leiding van Guillaume Soro, en eisten
dat de bepalingen van de ‘ivoirité’ geschrapt
worden. Officieel is er geen band tussen de
rebellen en Ouattara maar het doel van de
strijd is hetzelfde. Uiteindelijk hebben een
half miljoen Malinezen en Burkinezen het
land ontvlucht, nog eens 750 000 raakten
ontheemd.

Zowel regering als rebellen maakten
zich schuldig aan schendingen van de men-
senrechten, dorpen werden platgebrand en

duizenden mensen sloegen op de
vlucht. Zowel regeringssoldaten als
rebellen doodden mensen op basis
van naam en afkomst. In 2003
startten de VN de MINUCI-missie,
die later zou uitgroeien tot UNOCI.
Meer dan 6000 blauwhelmen zul-
len op basis van het Linas-
Marcoussis akkoord de bestandslijn
bewaken. Ze worden hierbij
gesteund door de reeds aanwezige
ECOWAS-troepen (West-Afrikaanse
Unie) en 7000 Franse soldaten. In
dit akkoord werd overeengekomen
dat 9 rebellenleiders een plaats in
de regering moeten krijgen en de
burgerrechten van de noorderlin-
gen hersteld moeten worden, in ruil
zouden de rebellen ontwapenen.
De pro-Gbagbo jeugd nam het ech-
ter niet dat de Ivoriaanse grondwet
onder buitenlandse druk werd opzij

geschoven en vanaf dan zullen geregeld
gewelddadige protesten tegen Frankrijk en
de VN uitbreken. In maart 2004 vielen bij
dergelijke protesten 120 doden.

Op 6 november 2004 wou Gbagbo de
zaken forceren met een luchtaanval op de
rebellenposities, met als doel daarna een
grootscheeps grondoffensief te onderne-
men. Bij deze aanval kwamen echter 9
Franse soldaten om het leven. De reactie
van Parijs was vernietigend. De volledige
Ivoriaanse luchtmacht werd tot schroot
gebombardeerd, Franse troepen namen
sleutelposities in Abidjan in en Chirac eiste
publiekelijk het ontslag van president
Gbagbo. Maar onder leiding van de nationa-
listische jeugd kwamen tienduizenden
Ivorianen de straat op en omsingelden de
Fransen op hun posities en hoofdkwartier.
Amnesty International beschuldigde de
Franse soldaten ervan geschoten te hebben
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op ongewapende burgers, ooggetuigen
zagen hoe er zelfs vanuit helikopters op de
massa werd geschoten. Na meer dan 2
dagen moest Chirac inbinden en president
Gbagbo blijft voorlopig aan. Op 6 en 7
november 2004 zijn uiteindelijk minstens 57
mensen omgekomen en 2200 gewonden
gevallen.

DD EE MMOOEEIIZZAAMMEE WWEEGG NNAAAARR VVRREEDDEE

Sinds november 2004 is Gbagbo persona non
grata voor de internationale gemeenschap. In
de jaren na deze gebeurtenissen trad er een
gespannen stabilisatie op, militieleden in het
zuiden en veiligheidstroepen blijven noorder-
lingen viseren, sporadisch voeren de Forces
Nouvelles nog aanvallen uit op kazernes in
het zuiden, er werden nog enkele massagra-
ven gevonden, maar de nationale regering
houdt met de nodige strubbelingen stand. In
oktober 2006 vergaderden achtereenvolgens
de ECOWAS, de Afrikaanse Unie en de
Verenigde Naties over de kwestie Ivoorkust.
De macht van Gbagbo werd nog maar eens
beperkt ten voordele van eerste minister
Banny maar de verkiezingen gepland voor
deze periode werden uitgesteld omdat de
identificatie van de kiezers en de ontwape-
ning van de rebellen nog nergens stonden.
Eind maart 2007 kenden de onderhandelin-
gen een onverwachte doorbraak en werd
Guillaume Soro (leider van de Forces
Nouvelles) benoemd tot eerste minister. Hij
kreeg 10 maanden de tijd om Ivoorkust naar
verkiezingen te leiden. Soro wordt verweten
dat hij zijn strijdmotieven verloochend heeft
omdat er niet genoeg garanties zijn dat de
burgerrechten van de noorderlingen hersteld
zullen worden.Toch zijn er hoopvolle teke-
nen, deze zomer zijn controleposten en basis-
sen van de VN op de scheidingslijn tussen
noord en zuid na 5 jaar ontmanteld, de rebel-
len beginnen zich te ontwapenen en de ver-
kiezingen worden gepland voor begin sep-
tember 2008. Symbool voor de broze hoop
was het “vredesvuur” van Bouaké op 30 juli
2007. In deze hoofdstad van de rebellen in
het noorden kwam president Gbagbo voor
het eerst sinds het begin van de oorlog op
bezoek.Ter ere van dit bezoek werden, voor
de ogen van tienduizenden Ivorianen en
belangrijke Afrikaanse staatshoofden, vele
honderden zware wapens in het vuur
gegooid.

XXEENNOOFFOOBBIIEE OOFF NNEEOOKKOOLLOONNIIAALLIISSMMEE??

Een interessant standpunt is dit van de
Ivoriaanse nationalistische jeugd, de aanhan-
gers van Laurent Gbagbo. Zij stellen dat
Ivoorkust misschien wel een identiteitscrisis
heeft doorgemaakt maar dat de wetten, het
referendum en het presidentschap van
Gbagbo democratisch en volgens de
Ivoriaanse grondwet zijn gestemd, zij het dan
vaak in rampzalige omstandigheden. Het
druist in tegen de soevereiniteit van de
Ivoriaanse staat om dit door buitenlandse
druk van Frankrijk en de VN zomaar te veran-
deren. Aanhangers van de president zeggen
dat de socialistische Front Populaire Ivoirien
van Gbagbo, de belangen van de grote Franse
multinationals bedreigde omdat de president
van plan is bepaalde sectoren te nationalise-
ren.Volgens hen is het Frankrijk die achter de
rebellie zit om de liberaal Ouattara (die car-
rière maakte bij het IMF) te installeren als
president en zo de Franse belangen te verde-
digen. Frankrijk, dat wat betreft de francofo-
ne landen in West-Afrika het hoge woord
voert in de Veiligheidsraad, gebruikt het
argument xenofobie als excuus om zijn
gewenste stropop aan de macht te brengen.
Dit standpunt bevat ongetwijfeld een grond
van waarheid, ook aangezien in de wijken
van Abidjan nog steeds alle verschillende
etnische groepen en nationaliteiten harmo-
nieus samenleven. De hele internationale
gemeenschap en media benadrukken één-
zelfde kant van het verhaal. Uiteraard klopt
het wel dat de ‘ivoirité’ sociale uitsluiting
heeft teweeg gebracht en het is voor de
rebellen van de Forces Nouvelles ook effectief
de oorzaak van de oorlog. Maar het is natuur-
lijk zo dat Frankrijk niet uit pure liefdadigheid
7000 soldaten, los van de VN-missie, in
Ivoorkust laat patrouilleren én ingrijpen.

DD EE EECCOONNOOMMIISSCCHHEE KKLLAAPP

Ondertussen is Ivoorkust economisch ver-
zwakt. De positie als grootste cacaoprodu-
cent ter wereld wordt bedreigd door
Ghana. De concurrentie uit Zuid-Amerika
deed het land al wegzakken van tweede
naar vijfde koffieproducent. Het verhaal
van Ivoorkust toont ook aan welke grote
invloed organisaties als het IMF en de
Wereldbank hebben op ontwikkelingslan-
den. Door de structurele aanpassingspro-

gramma’s (SAP’s) is de Caistab (Caisse de
stabilisation) volledig ontmanteld. Dit over-
koepelend orgaan was een tussenpersoon
tussen de Ivoriaanse producenten van kof-
fie en cacao en de buitenlandse leveran-
ciers. De producenten werd een minimale
prijs gegarandeerd en de gemaakte win-
sten werden opnieuw geïnvesteerd in de
landbouw (15%), woonbeleid (10%) en
afbetaling van de buitenlandse schuld
(37%). Niet alleen is dit herverdelingsbeleid
en gegarandeerd minimum voor de boeren
verdwenen, bovendien stond de Caistab in
voor een kwaliteitscontrole die nu niet
meer gegarandeerd is. Zo is de Ghanese
cacao kwalitatief veel beter dan deze van
Ivoorkust, omdat in Ghana wel nog een
dergelijke nationale instelling bestaat
namelijk de Cocoboard.

BBEESSLLUUIITT

De economische voorgeschiedenis van het
conflict in Ivoorkust is uitgebreid aan bod
gekomen om aan te tonen dat de Franse
koloniale politiek, en de voortzetting van
dit beleid door Houphouët-Boigny welis-
waar voor economisch goede tijden heeft
gezorgd maar eveneens als een tijdbom
onder de samenleving lag. Wanneer econo-
mische problemen en de SAP’s de welvaart
van de Ivorianen zwaar beschadigden, kwa-
men frustraties aan de oppervlakte. Het is
Bédié die deze frustraties tegen de vele
migranten heeft misbruikt om zijn concur-
rent Ouattara uit te schakelen. Dan heeft
zich een diepe kloof geïnstalleerd in de
Ivoriaanse samenleving die uiteindelijk
geleid heeft tot een burgeroorlog.
Op dit moment is het land bezig aan een
moeizaam herstel maar het is heel moeilijk
te voorspellen of deze vrede blijvend is. In
de toekomst blijft er een groot gevaar voor
vreemdelingenhaat, alsook voor Franse
bemoeienissen in het land.

Gorik Zelderloo studeerde Internationale
Betrekkingen aan de VUB.
––––––
1 Ivoorkust werd in 1883 officieel een Franse
kolonie, hoewel het al van 1842 deel uitmaakte
van het Franse protectoraatgebied langs de
West-Afrikaanse kust. In 1960 verwierf het de
onafhankelijkheid.

■
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Ruim 27 jaar na het verschijnen van de
originele editie, is “A People’s History of
the United States” eindelijk ook vertaald
naar het Nederlands. Het Magnum
Opus van Howard Zinn, Amerikaans his-
toricus en activist, is niet bepaald licht
verteerbaar. Het is een turf, opgetrok-
ken uit feiten en data, met de woelige
wereld van de volksmassa als balorig
cement. De schrijver is een academicus,
en dat voel je. Het boek is zo uitgebreid
gedocumenteerd dat het bij perioden
erg moeizaam leest. De lezer moet zich
een weg banen tussen namen en data,
staatsmannen en organisaties. Hierdoor
krijg je soms het gevoel terug tot de
schoolbanken veroordeeld te zijn, alsof
je constant tussen de examenleerstof
vertoeft. Zelden las ik een boek dat me
achteraf zo verstomd achterliet, zelden
las ik een boek dat ik met zulke vastbe-
radenheid moest doorworstelen. Op de
reisweg tussen de eerste en de laatste
bladzijde, wordt je onafgebroken murw
geslagen door een legertje van feiten.

In tegenstelling tot de reguliere
geschiedschrijving beperkt dit boek zich
niet tot het klassieke politieke bedrijf.
Het kijkt voorbij de leiders en de presi-
denten. Het graaft dieper en dwarser.
Het vertelt een heel ander verhaal,
namelijk dat van de onderkant van de
samenleving, van hen wiens stem in de
historische consensus wordt gesmoord.
Zinn laat de havelozen aan het woord.
Hij houdt de historische mythes tegen
het licht van de onderlaag en verguist
ze met een hamer van feiten.
Onvermoeibaar speurt hij de tijdlijn af,
vanaf de aankomst van Columbus bij de
indianen op de Bahamas, tot de aan-
komst van Bush in Bagdad. Op zich is
dit een erg ambitieus karwei. Bij het
bundelen van de Amerikaanse geschie-
denis is selecteren dan ook aangewe-
zen. Dit maakt echter wel dat bepaalde

groepen (hispanics, latino’s, holebi’s,…)
in de schaduw blijven staan. “A People’s
History…” richt zich op de onderkant
van de samenleving, Zinn benadert
evenwel vooral de “klassieke” onder-
drukte groepen: zwarten, indianen,
arbeiders en vrouwen.

Geschiedschrijving is nooit objectief,
aldus de auteur in zijn nawoord. Als
men het verleden “zuiver” wil ontleden,
moet men zijn toevlucht zoeken tot
droge feitjes. Gebeurtenissen op zich
vertellen ons echter weinig. Het zijn de
verbanden tussen de feiten, en het sys-
teem dat hieruit woekert, die onze aan-

‘de geschiedenis van het amerikaanse volk’

van howard zinn

I  Rob Swolfs  I
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dacht verdienen. De auteur kijkt dan
ook vanuit een welbepaald vizier, een
visie op de samenleving die dwars staat
op de mantra’s van “vrije” markt en
privé-bezit. Zijn persoonlijk engage-
ment zal hier niet in het minst zijn kijk
bepalen. Hij bestudeert het niet afla-
tende gevecht van miljoenen die leven
en leefden in onderdrukking. Hij venti-
leert hun klachten, hun wereld, hun
eisen. Hij vist ze op uit de plooien van
de geschiedenis waar zij, door commen-
tatoren en historici, tot veroordeeld
zijn. Het mag duidelijk zijn: de geschie-
denis is een draak met vele gezichten,
die elkaar bevechten voor het grote
gelijk. De kop die de meeste dollars
vreet, wint evenwel het pleit. Zinn
toont erg secuur aan dat de gangbare
opvattingen over het verleden, bepaald
worden door de heersende klasse. Een
samenspel van verhoudingen tussen
een economische, politieke en journalis-
tieke elite zorgt ervoor dat de geschie-
denis wordt “ontmijnd”. De sociale con-
flicten binnen de Amerikaanse maat-
schappij worden zorgvuldig bedolven
onder verhalen over mythische staats-
mannen, vurige moraliteit en eeuwige
rechtschapenheid.

Woord voor woord ontspint de schrijver
een ander verhaal. Dat van de vermoor-
de indiaan, de stakende arbeider, de
zwoegende slaaf, de naar thuis verlan-
gende soldaat en de geminachte vrouw.
Een verhaal dat ook hier en nu, zichzelf
blijft schrijven. Na het lezen van “A
People’s History…” kan je niet anders
dan besluiten dat de profeten van het
kapitalisme, die het einde van de
geschiedenis opeisen, hun wensdromen
voor realiteit nemen. De tegenstellin-
gen tussen arbeid en kapitaal zijn een
rode draad doorheen de geschiedenis
van de VS, en vandaag is dat niet
anders. Het is de grote verdienste van
Zinn dat hij de verzwegen strijd van
vakbonden, indianen, zwarten en vrou-
wen nauwgezet oprakelt uit de vuilnis-
bak van de geschiedenis. Met verstom-
ming lees je over de verschillende rebel-
lieën die de Amerikaanse natie tot op
de dag van vandaag tarten. De auteur
breekt door de façade van de heroïsche

geschiedschrijving en legt de onder-
huidse stromen bloot. De realpolitieke
overwegingen die de “opheffing” van de
slavernij motiveerden, bijvoorbeeld.
Geen heldhaftig altruïsme, maar econo-
misch en politiek noodzakelijk voor een
heersende elite. Of wat dacht u van de
heldhaftige inmenging van de VS in
WOII? Te paard en te zwaard voor de
vrijheid van ’s werelds volkeren? Niet
bepaald dus. De grondslagen voor het
Amerikaanse imperium zoals het nu
bestaat, werden toen bewust gelegd.
Net zoals altijd in de geschiedenis werd
het militaire en economische succes
van de bovenlaag, betaald met het
bloed van de onderlaag. Zinn registreert
en documenteert dat het een lieve lust
is.

Het boek volgt de chronologische lijn.
Het begint bij de aankomst van
Columbus, gaat door langs de brutale
onderdrukking van de indianenbevol-
king, de invoering van de slavernij en
houdt halt bij de Amerikaanse onafhan-
kelijkheid. Het is verbijsterend om deze
gebeurtenissen in zulk detail op je bord
te krijgen. De omvang van de misdaden
die gepleegd zijn tegen de oorspronke-
lijke bevolking zijn niet te bevatten.
Zinn hanteert bronnen en cijfers waar
je oren van gaan suizen en ontleedt de
onderdrukking met chirurgische preci-
sie. Hij legt de beweegredenen van de
kolonisten bloot en beschrijft scherp
het toenmalige, politieke systeem. Met
ooggetuigenverslagen, dagboekknip-
sels, krantenartikels en officiële verkla-
ringen schept hij een bewogen beeld
van één van de vele zwarte bladzijden
uit de menselijke geschiedenis. Hier
laat hij het echter niet bij. Met deze
gebeurtenissen in het achterhoofd
neemt Zinn je mee naar de
Amerikaanse burgeroorlog en de
Mexicaanse oorlog. Intussen staat hij
stil bij de positie van de vrouw, de
levensomstandigheden van de zwarte
en de verdere uitroeiing van de india-
nen. De wraakroepende ongelijkheid en
klassenverschillen in de prille
Amerikaanse maatschappij, zorgen voor
een harde strijd. De politieke geschiede-
nis van Amerika is het product van een

belangenconflict. Aan de ene kant van
de barrière staat het establishment,
met haar plantages, fabrieken, pers en
leger. Aan de andere kant vinden we
het voetvolk, de verzwegen arbeider of
soldaat.

Zinn legt consequent de economische
realiteit naast de politieke, sociale en
culturele ontwikkelingen. Het resultaat
hiervan is een complex maar samen-
hangend systeem, kortweg: het kapita-
lisme. Door zo consequent de opvattin-
gen en behoeften van de Amerikaanse
industriële burgerij naast de politieke
ontwikkelingen te plaatsen, krijgt men
een grondig beeld van de mechanismen
in een klassenmaatschappij.
Mechanismen die men ook vandaag
aan het werk kan zien. De overeenstem-
ming tussen de politieke realiteit van
enkele eeuwen geleden, en die van van-
daag zijn soms onthutsend. Zo
beschrijft Zinn de wanpraktijken van
privé-contractanten in het leger omst-
reeks 1830. Bij de verdrijving van
Choctaw-indianen werden bepaalde
taken uitbesteed: “Ze reden met ossen-
wagens, zaten te paard of gingen te
voet, werden met ferry’s over de
Mississippi gezet. Het leger had hun
tocht moeten plannen (…) maar speelde
de opdracht door aan privé-firma’s die
de indianen zo weinig mogelijk hielpen
en de regering een gepeperde rekening
voorlegden. De verhuizing verliep dan
ook in complete chaos”. De uitbesteding
van militaire opdrachten aan privé-
bedrijven zorgt ook vandaag voor woe-
kerwinsten in de sector. De wanpraktij-
ken van toen zien we echter ook nu
weer terug.

Ook wat betreft militaire technieken
durven de huidige leiders hun mosterd
uit het verleden te halen. In 1846, net
voor de Mexicaanse Oorlog, noteerde
toenmalig president Polk in zijn dag-
boek: “Ik zei dat wij tot op de dag van
vandaag nog geen openlijke agressie van
de Mexicanen hadden ondervonden,
maar dat het gevaar groot was dat zulks
niet lang meer zou duren. Ik zei dat wij
meer dan genoeg reden hadden om de
oorlog te verklaren en dat ik niet langer
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stilzwijgend kon toezien, omdat de
opwinding en het ongeduld in ons land
almaar bleven toenemen.” De daad
werd bij het woord gevoegd, de eerste
officiële ‘pre-emptive strike’ (preventieve
aanval) was een feit. Tegen het licht van
de ongelijkheid binnen de Amerikaanse
maatschappij, de onlusten, stakingen
en protestacties die hieruit volgden, en
de ontevredenheid van de werkende
klasse, was de roep naar oorlog een
logische stap. Zoals elke Amerikaanse
president weet: geen betere manier om
eenheid te stimuleren, dan het ontkete-
nen van een goedgeplande oorlog.

Ondertussen sneden de klassentegen-
stellingen als een mes door de
Amerikaanse natie. Vele arbeiders werk-
ten ontzettend lange uren voor een
loon dat niet eens groot genoeg was
om hun kinderen te voeden.
Tegelijkertijd stapelde het kapitaal zich
op voor de beleggers in Wall Street. Het
duurde dan ook niet lang of het georga-
niseerde arbeidersverzet stak de kop op.
Langzaam maar zeker verenigde een
goed deel van de werkende bevolking
zich in vakbonden, associaties en revo-
lutionaire groepen. Enkelen ervan, zoals
de “Wobblies” van de “Industrial
Workers of the World”, werden befaamd
om hun organisatorisch vermogen en
doorzettingskracht. Na decennia van
individueel of kleinschalig verzet, nam
de vakbeweging nationale proporties
aan. De retoriek werd afgeworpen en de
basis van het systeem, de eigendoms-
verhoudingen, werd aangevallen.
Gealarmeerd door deze evolutie
reageerde het establishment met haar
wapens, bajonetten en rechtbanken.
Ook de pers schaarde zich graag aan de
kant van de macht. De rangen sloten
zich en het conflict werd op de spits
gedreven. Op deze momenten lijkt Zinn
op zijn best. De auteur houdt de officië-
le versie een spiegel van feiten voor,
waardoor deze veel van haar geloof-
waardigheid verliest. Hoewel de begin-
jaren van de 20ste eeuw vaak beschre-
ven worden als perioden van voorspoed
(the roaring twenties), haalt Zinn een
andere realiteit boven. Hij beschrijft
deze taferelen met geëngageerde pen,

hij diept strijdliederen op, klachtenbrie-
ven, pamfletten en verordeningen. Hij
plaatst de sociale strijd en de politieke
maatregelen die hierop volgen, naast
het economische kader. Hij schrijft zich
een weg naar de piketten, de marsen en
de fabriekszalen. Doorheen de hoofd-
stukken legt hij een wereld van protest
en strijd bloot. Van de guerrilla-acties
van de pachters, tot het massaverzet
van staalarbeiders en textielwevers.

Nauwkeurig, alsof hij toekomstig verzet
wil behoeden voor de fouten uit het
verleden, beschrijft de auteur hoe het
establishment komaf maakte met het
arbeidersverzet. Repressieve wetten,
staatsterreur, het creëren van verdeeld-
heid binnen de vakbonden, het aanwak-
keren van racisme, het aanwenden van
het openbare onderwijs en het kunst-
matig fabriceren van een middenklasse.
Hij geeft een historisch overzicht van de
middelen die de bezittende klasse aan-
wendt om sociale onrust te minimalise-
ren of de kop in te drukken. Hoewel
gortdroog beschreven, boeien deze
hoofdstukken tot de laatste letter. Het
is soms beangstigend om maatregelen,
reacties of opvattingen doorheen de
eeuwen te zien terugkeren. Hierdoor
krijgt de lezer een inzicht in de geschie-
denis dat hij elders moeilijk krijgt. De
auteur legt mechanismen bloot die
reeds eeuwen in de schoot van de
maatschappij sluimeren, en die ook
vandaag de kop opsteken. Zo schrijft
Zinn, naar aanleiding van opvattingen
over zwarten ten tijde van de slavernij:
“Andere culturen worden nogal gemak-
kelijk als minderwaardig beschouwd,
vooral wanneer dat oordeel praktische
en winstgevende gevolgen heeft.” Ook
vandaag is dat niet minder waar.

Tenslotte spit Zinn de geschiedenis van
de laatste zestig jaar uit; in vogelvlucht
van WO II en de New Deal tot 9/11 en
Irak. Alles daartussen komt uitgebreid
aan bod: Korea en de Koude Oorlog,
Nixon en Watergate, Vietnam, de bur-
gerrechtenbeweging, Malcolm X en
Martin Luther King. Tenslotte schaatst
hij over het tijdperk van Reagan, Bush
en Clinton, om uiteindelijk terecht te

komen in het heden van Bush Jr.
Hiertussen verweeft hij een geschiede-
nis van geheime diensten, buitenlandse
inmenging en binnenlandse vijanden.
Dit alles wordt gekookt in een sausje
van vrijhandel en economische kruis-
tochten. Zinn documenteert, obser-
veert, theoretiseert en geeft persoonlij-
ke commentaar. Zoals hij zelf zegt
beslaat hij met zijn leven reeds één
derde van de moderne VS-geschiedenis.
Door zijn studiewerk en activiteiten als
activist heeft hij een bevoorrechte kijk
op het Amerikaanse politieke systeem.
Deze kijk komt dan ook steeds terug in
de verschillende hoofdstukken. Zo zegt
de auteur in zijn nawoord:
“Klassenbelangen gingen altijd verbor-
gen achter de allesomvattende sluier van
‘het nationale belang’. Mijn eigen erva-
ringen tijdens de oorlog en de geschiede-
nis van militaire interventies van de VS
maakten mij altijd achterdochtig wan-
neer ik hoogstaande politici hun beleid
hoorde verdedigen met argumenten als
‘het nationale belang’ of ‘onze nationale
veiligheid.” Hij voegt hier aan toe: “Kan
er sprake zijn van ‘een nationaal belang’
als slechts enkele mensen beslissen of
het oorlog wordt of niet (…)? Zouden de
burgers van een land zich niet de vraag
moeten stellen voor wie een dergelijke
oorlog wordt gevoerd en waarom die
natie doet wat ze doet?”

Met zijn “Geschiedenis van onderop”
wakkert Zinn alleszins die vraagstelling
aan. “A People’s History…” is een ontzet-
tend goed gedocumenteerd naslag-
werk. Het laat de lezer achter met een
beklemmend gevoel en biedt een
ongeëvenaard inzicht in de geschiede-
nis van de Nieuwe Wereld. Het biedt
onderbouwde, historische munitie voor
iedereen die zich verzet tegen ongelijke
machtsstructuren. Het einde van de
geschiedenis is verre van nabij. Want
zoals Zinn het stelt: “Onder de sluier van
gehoorzaamheid broeit een vaste wil om
alles te veranderen.”
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26-01-2008:
Wereldwijde actiedag van de 
sociale fora
Verspreid in Brussel zullen verschillende
organisaties van de milieu-, derdewe-
reld-, vakbonds-, vredes- en andere
bewegingen zichtbaarheid geven aan
hun eisen en voorstellen. Via een alter-
natieve wandeling kom je bij diverse
themagroepen waar gedurende een 10-
tal minuten op ludieke of andere wijze
aandacht zal gevraagd worden voor de
problematiek. Ook de vredesbeweging
is van de partij. Meer info op
www.wsf.be

* * *
07-01-2008 tot 25-01-2008:
Tentoonstelling: “Gekunstelde Vrede.
50 jaar Vredesaffiches en Cartoons”
Elke werkdag tussen 9.30 en 17u
Vredescentrum Antwerpen,
Lombardenvest 23.

12-02-2008:
Open Vredesraad: Europa en de militari-
sering
Naar aanleiding van het Verdrag van
Lissabon
Locatie: Vrede vzw, Filips van
Arteveldestraat 35, 9000 Gent
Aanvang: 19.30u

* * *
23-02-2008:
Vierde vredesconferentie: Ingrijpen of niet? 
Zaterdag 23 februari: 10u tot 17u
Gemeenschapscentrum De Markten
Oude Graanmarkt
1000 Brussel
Inkom: 3 Euro - Inschrijving gewenst via
Vrede@vrede.be of 09/233.46.88
De oorlog in Biafra (1967 – 70) die vele
honderdduizenden slachtoffers maakte,
plaatste de discussie op de agenda over
de noodzaak om te interveniëren. Naast
het principe uit het VN-Handvest dat
naties soeverein zijn en een ander land
zich niet moet mengen in de binnen-
landse aangelegenheden van een ander
land, kwam de roep om mensen te
beschermen tegen het brute geweld van
dictators en gewapende groeperingen.
Het concept van de humanitaire inter-
ventie was geboren. De Europese Unie
tekende een veiligheids- en defensiebe-
leid uit dat er moet voor zorgen dat op

korte termijn militair kan worden ingegre-
pen met een vredesmacht via ontwape-
ningsacties tot het dwangmatig opleggen
van vrede. Maar de kritiek bleef niet lang
uit.Wie garandeert immers dat het econo-
mische blok Europa geen militaire arm
nodig heeft om andere dan humanitaire
belangen te verdedigen? Op deze vierde
vredesconferentie analyseren en bediscus-
siëren we de verschillende facetten van het
begrip interventie.

PROGRAMMA:
10u Onthaal + koffie
10u15 Welkom door Stefaan Declercq
(Oxfam Solidariteit)
10u30 Openingsdebat: ‘Ingrijpen of
niet?’
Rik Coolsaet - professor buitenlandse
betrekkingen Universiteit Gent en
Directeur van het Koninklijk Instituut
voor Internationale Betrekkingen –
auteur van o.a. Macht en waarden in de
wereldpolitiek
Jean Bricmont - professor aan de
Université Catholique de Louvain –
auteur van o.a. Impérialisme
Humanitaire (binnenkort in
Nederlandse vertaling)
Francine Mestrum – doctor in de sociale
wetenschappen (specialisatie ontwikke-
lingsproblematiek) – auteur van o.a.
Globalisering en Armoede
Gespreksleider: Dirk Barrez ( journalist
en publicist)

12u - 13u: Middagpauze
broodjesmaaltijd is voorzien 

Werkgroepen
De werkgroepen worden telkens inge-
leid door één of twee sprekers. We voor-
zien veel ruimte voor de deelnemers om
te participeren aan de discussie. In elke
werkgroep zetelt een voorzitter en een
verslaggever.

13u - 14u15:
Eerste reeks werkgroepen
R2P of de ‘Responsability to Protect’
(John Vandaele, gevraagd – journalist
Mo* Magazine)
Negen jaar NAVO-interventie
(Pol De Vos - StopUsa)
Darfour: interveniëren of niet?

(Jan Weuts – Caritas International en
Wouter Devriendt – parlementslid Groen!)
Mislukte staten
(Francine Mestrum – Attac)
Het debat binnen de vredesbeweging
over interventie
(Hans Lammerant – Vredesactie en
Tim Bogaerts – Pax Christi)

14u30 tot 15u45:
Tweede reeks werkgroepen
Het Europese Veiligheids en
Defensiebeleid (Ludo De Brabander –
Vrede vzw)
Interventie en de nationale bevrijdings-
strijd (Wim Benda - Vonk)
Vrouwenrechten, argument voor inter-
ventie? (Maggie Poppe - NVR)
Alternatieven voor militaire interventie
(Jan Dreezen – Oxfam Solidariteit)
Wat doen tegen het geweld in Centraal-
Afrika? (Raf Custers – IPIS en Kris
Berwouts - EurAc)

16u: Slottoespraak
De Amerikaanse interventiepolitiek
door Jim Lobe (Journalist in de VS bij
Inter Press Service, IPS) 

17u: Receptie aangeboden door de orga-
nisatie
een initiatief van:
Attac-Vlaanderen, BRussells Tribunal,
IMAVO, Masereelfonds, KP, Lef, Oxfam-
Solidariteit, StopUsa, Vonk, Vrede

* * *
16-03-2008:
Internationale anti-oorlogsdag
Zondag 16 maart 2008
Vijf jaar geweld in Irak is genoeg!
STOP oorlog en bezetting
VREDE in het Midden-Oosten

1.000 x stappen voor Vrede 
(9u Leuven – 17u Brussel)
9u30: start aan station van Leuven
14u: mogelijkheid om aan te sluiten in
het Park van Tervuren
16u45: aankomst in het
Jubelpark/’Cinquantenaire’

Vredesmeeting (16u – 18u)
Vanaf 16u: infostands, muziek en toe-
spraken
17u30: gezamenlijke massa-actie voor vrede
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EDITORIAAL
50 j. Vrede in een geconcentreerd medialandschap. sept-okt 3
Een verbod op clusterbommen. ma-apr 3
Een vredesrol voor België in de Veiligheidsraad. jan-feb 3
Europees hervormingsverdrag is kopie van gebuisde nov-dec 3

Grondwet.
Europees? Unie? juli-aug 3
Ons gebrek aan internationale solidariteit. mei-juni 3

AFRIKA
Africom, een Amerikaans paard van Troje. nov-dec 16
Als diamanten het winnen van de democratie. juli-aug 21
Congo op de rand van een nieuwe oorlog. Kunnen de nov-dec 10

Chinese miljarden president Kabila redden?
De Afrika strategie van de EU minder vrijblijvend jan-feb 33

dan ze lijkt.
De Westelijke Sahara, Afrika’s laatste kolonie. juli-aug 23
Exit Mugabe? nov-dec 14
Het grondstoffenconflict in de Niger Delta. juli-aug 16
Het succesverhaal Oeganda, een parel met rafelige juli-aug 19

kantjes.
In Somalië zijn onderhandelingen nodig, niet nog ma-apr 14

meer bombardementen.
Wat heeft Tsjaad met Soedan te maken? mei-juni 22

AZIË
China - India: de komende titanenstrijd. jan-feb 41
Correspondentie uit India. mei-juni 24
De tragedie van Bhopal, 22 jaar later. juli-aug 13
Japan, een pacifistische staat? ma-apr 42
Koreaanse atoomontwapening tegen juli-aug 14

Russisch-Chinese Achtergronden.
Laos - Amerikaanse politie arresteert Vang Pao. sept-okt 16
Maoïsten in maatpak. ma-apr 40
Sri Lanka: kroniek van een aangekondigde oorlog. sept-okt 19

BELGIË
Nieuwe Belgische asielwet nog altijd restrictief. mei-juni 36

BEWAPENING
De greep van het militair-industrieel complex. ma-apr 44
Een venster op de Belgische wapenhandel met jan-feb 14

Israël.
First Strike en het ruimteschild. juli-aug 45
Kernwapens zijn er om te blijven. mei-juni 15
Privé-legers. mei-juni 16
Protocol 5 over ontplofbare oorlogsresten: alweer jan-feb 16

een doodgeboren verdrag?
Rijke oogst voor de wapenfabrikanten. ma-apr 46
Vijf voor twaalf. mei-juni 12
Wereldwijde bewapeningsuitgaven op recordhoogte. juli-aug 43
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BOEKBESPREKING
Confessions of An Economic Hit Man, John Perkins. jan-feb 49
Het klimaatboek van Els Keytsman en Peter Tom sept-okt 51

Jones.
Islamabad  New Delhi, van onze correspondent sept-okt 52

ter plaatse.
Koe 80 heeft een probleem nov-dec 52
Over het islamisme, van Fouad Laroui. mei-juni 51
Terra Incognita: globalisering, ecologie en ma-apr 51

rechtvaardige duurzaamheid.

DEMOCRATIE
Marokko: verkiezingen 2007. nov-dec 40

Dossier: 50 jaar vrede en de rol van de nov-dec 26
alternatieve media

Tijdschrift Vrede 50 jaar: Een greep uit het rijke 27
Archief.

Het belang van burgermedia. 30
Bestaat de vierde macht nog wel? 33

Dossier: een nieuwe Bush vanaf 2007? jan-feb 26
De nieuwe Amerikaanse defensieminister: 27

Robert Gates.
Nancy Pelosi: “Israël heeft niets te vrezen”. 28
Rumsfeld is weg, maar de illusies blijven. 29
Oorlog in plaats van schulden af te betalen. 30

Dossier: G8-top juli-aug 26
G8, club van de macht. 27
G8-top, het jaarlijkse feest van de zonnekoningen. 28
Betoging tegen G8-top: een ooggetuigenverslag. 32

Dossier: Klimaatsverandering ma-apr 26
Klimaatsverandering: impact en kosten. 27
‘De aarde groeit niet mee met de economie’. 29
Handel in emissierechten. 31

Dossier: Ontbossing sept-okt 26
Ontbossing wereldwijd. 27
Rake klappen in Zuid-Oost Azië. 28
Ontsnappen aan de catastrofe. 29
Ontbossing in Amazonegebied vertraagt, maar gaat 32

door.

Dossier: vluchtelingen mei-juni 26
Vluchtelingen algemeen. 27
De Palestijnse diaspora. 28
Irakese vluchtelingen in Jordanië. 31
Ecologische vluchtelingen. 35

ECOLOGIE
Cuba’s groene revolutie: een gevaarlijk goed juli-aug 11

voorbeeld.
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EUROPA
Bulgarije “Onder toezicht” bij EU. jan-feb 24
Enkele kanttekeningen bij de recente Franse juli-aug 36

verkiezingen.
EU en de zin van de uitbreiding. ma-apr 10
Europese sociaaldemocratie worstelt met sept-okt 43

bestaanskwestie.
KOSOVO, Onafhankelijkheid onder voogdij. ma-apr 12

‘poedel’ Blair. juli-aug 39
Turkije: Geopolitiek belangrijker dan waarden. jan-feb 25
Valt er iets te vieren? mei-juni 18
Verkiezingen in Nederland, een aardverschuiving jan-feb 22

op de flanken.
Het Europees defensieagentschap, motor van het ma-apr 48

militair-industrieel complex.

GEOPOLITIEK
Globale oliepoker. ma-apr 24
De globalisering van de militaire macht door de sept-okt 22

uitbreiding van de NAVO.
De wereld volgens Poetin. mei-juni 7
Installaties voor het rakettenschild in Polen mei-juni 9

en Tsjechië.
Neoliberaal kolonialisme. mei-juni 10

GEOSTRATEGIE
Wereldwijd netwerk van Amerikaanse militaire nov-dec 37

basissen.

GLOBALISERING
Groeiende steden, een nakende catastrofe. sept-okt 13
Lagos, uitvinding van de chaos. sept-okt 14
Willen de Russen Europa afpersen met hun gas en ma-apr 7

olie?

INTERVIEW
De zware gevolgen van de antiterrorisme-wet; mei-juni 4

Interview met Stephan Galon.
Een vrouwenhuis in Afghanistan; ma-apr 4

Interview met Jennie Vanlerberghe.
Het Amerikaanse welzijnssysteem: een zorgenkind; juli-aug 4

Interview met sociologe Judy Francis
Het belang van het geschreven woord. nov-dec 4
Ook de democraten zullen een bloedbad in Irak niet jan-feb 5

kunnen vermijden.
Rechts op de Amerikaanse universiteiten. sept-okt 4

JONGEREN
Verslag van het jongerenweekend aan zee jan-feb 47

georganiseerd door vrede over media en
conflict.

LATIJNS-AMERIKA
Chavez dictator? ma-apr 37
Chavez dictator? juli-aug 40
Chavez leidt vredespogingen in Colombia. nov-dec 23
De bank van het zuiden: een bank voor het zuiden sept-okt 34
De nieuwe Ortega is aangekomen. jan-feb 39
Ecuador, alweer een domino? sept-okt 37
Industriële visvangst vermoordt de Chileense zeeën nov-dec 25
Neoliberaal model in Chili loopt spaak. sept-okt 39
Populist Chavez. nov-dec 19
“Uh Ah Chavez no se val!” jan-feb 37

MENSELIJKE VEILIGHEID
Biobrandstoffen, geen onschuldig verhaal juli-aug 8
Klimaatonderhandelingen tergend langzaam vooruit jan-feb 44
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MENSENRECHTEN
Macapagal Arroyo in voetsporen van Marcos nov-dec 44

MIDDEN-OOSTEN
Avigdor Lieberman duwt Israël verder naar rechts. jan-feb 12
De strijd rond de nieuwe oliewet in Irak. sept-okt 10
De strijd tussen Fatah en Hamas: licht aan het ma-apr 16

einde van de tunnel?
Egypte en de (schijn)democratische kneepjes van mei-juni 45

het vak.
Internationale conferentie voor solidariteit met jan-feb 9

het verzet in Beiroet.
Irak: een andere versie dan Petraeus’ peptalk nov-dec 50
“Koerdische onafhankelijkheid niet realistisch”. ma-apr 22
Libanon, augustus 2007. nov-dec 46
Libanon, drie maand na de oorlog. jan-feb 8
Menselijk leed en corruptie in het bezette Irak. sept-okt 7
Palestijnse eenheidsregering. mei-juni 41
Politiek islam, 9/11 en Jihad. ma-apr 19
Saga rond oprichting van Hariri-tribunaal drijft mei-juni 43

spanningen op.
VN-rapport John Dugard: ‘Israël lijkt op het mei-juni 38

Zuid-Afrika van de apartheid’.

NEOLIBERALISME
Vrijhandelsakkoorden met Europa: een mars der nov-dec 7

dwazen?

ONTWIKKELING
De mythe van de microkredieten. jan-feb 35

SOCIAAL FORUM
Het kind en het badwater. ma-apr 34

TURKIJE
De Turkse zoektocht naar evenwicht. sept-okt 41

UITKIJK
Bij de dood van Pinochet. jan-feb 4

VEILIGHEID
De NAVO gaat globaal. jan-feb 20
Het Belgische defensiedebat. juli-aug 49
NAVO-top in Riga. jan-feb 18
Vlaanderen over vrede. juli-aug 51

VERENIGDE STATEN
De sociale tol van de Amerikaanse woning- nov-dec 39

hypotheekmarkt.
Het Hariri-tribunaal en het recht op sept-okt 48

straffeloosheid.

VOOR DE VUIST
Aan de VRT: informatie aub? mei-juni 55
Brief van Bahar. jan-feb 55
IPCC en Al Gore krijgen nobelprijs voor de vrede. nov-dec 55
Recht op vereniging en vrije meningsuiting. juli-aug 55
Samen onder één paraplu! vredesweek: sept-okt 55 

28 september tot 7 oktober 2007.
‘Vrouwenkracht is vredesmacht’. ma-apr 55

VREDESBEWEGING
Herinner(d)ingen: 50 jaar Vrede magazine en nov-dec 36

25 jaar netwerk Vlaanderen.
Stop de bezetting, stop de oorlog! mei-juni 49

VROUWEN
Vluchtiger dan schaduw: de Dalit-vrouwen. sept-okt 46

52-53 Index  jan  19-12-2007 13:36  Pagina 53



steun onze vrede  - prk 000-0956015-80

Zoals u weet, krijgt onze vredesbeweging subsidies van het Ministerie van Cultuur. Dat is zeer interessant maar onvoldoende om al het werk van een vredesbewe-
ging te realiseren: het anti-oorlogsplatform, solidariteit met het Palestijnse volk, alle kernwapens uit de wereld, globalisering en bewapening, Midden-Oosten,
Klimaat en Veiligheid, Latijns Amerika, Vlaamse Vredesweek e.a. Doe zoals verschillende andere vredesmilitanten en geef ons een financieel steuntje. Misschien wil
je een domiciliëring invullen voor een kleine maandelijkse storting? Tel: 09 233 46 88

STEUNFONDS OKTOBER NOVEMBER  2007
NB A’pen 20,* ; LB Sint Eloois Vijven 9,92 ; LB Wilrijk 4,96; UC Torhout 5,-; MC Bredene 2,49 ; EDB Sint Michiels 4,96; JDL Aalst 5,20; JDS Luik 4,96; CDS Aalst 5,- ;
HDS Assebroek 8,- ; CDS Gent 4,96 ; ED Veldegem 4,96 ; JPE Gent 20,- ; YG Hoevenen 4,96 ; Sl Oostende 4,96 ; KL Gentbrugge 5,- ; EM Gent 4,96 ; RM Oostende 10,- ;
LM Drongen 24,78 ; BP Oostende 9,92 ; GR Kontich 10,- ; MT Zwalm 24,78 ; JT A’pen 14,88 ; FVZ Bornem 4,96 ; MV Gent 5,- ; LV Gent, 25,00; RV Ranst 4,96 ; MLV Pollare
12,- ; LV A’pen 9,92 ; WW Kortrijk 4,96 ; PR Deurne 10,-; CC Haasrode 10,-; RC Gent 10,- ; KS Gent 60,- ; JV Balegem 10,- ; IDC Deurne 10,- ; LVO Leuven 10,- ; JB Hove 10,- ;
FVL St Amandsberg 10,- ; EJ Edegem 10,- ; WW Ruiselede 10,- ; MV Gent 40,- ; EA Schilde 70,- ; PC Hoboeken 10,- ; WDR ‘s Gravenwezel 22,40 ; FD Deurne 10,- ;
EM Putte 10,- ; RS Kalmthout 10,- ; CP Hertsberge 10,- ; JVH Zomergem 30,- ; BM Tongeren 10,- ; LU Machelen 10,- ; FM Brussel 10,- ; WDV Oostende 10,- ;
AC Mariakerke 24,-; WD Assebroek 22,40 ; HB St Amandsberg 10,- ; MV A’pen 10,- ; MV A’pen 10,- ; LVG Laeken 10,- ; EB Hasselt 10,- ; MV Deurne 10,- ; FR Vilvoorde 10,- ;
RP Oostende 10,- ; FN A’pen 10,- ; NVB Gent 10,- ; RM Oostende 10,- ; LD Wellen 10,- ; VC A’pen 10,- ; MTD De Pinte 19,92 ; SV Gent 10,- . Totaal : 910,17 euro.
Hartelijk dank !
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